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Ὠἰο θα Ὁγ (-Οοοσὶςο 



ΡΒΖΦΒΑΤΙΟ 

ΑὉ ΧΠ. ΡΑΟΡΗΕΤΑΒ ΜΙΝΟΒΕΒ. 

ΕΧ Οοάϊοίδυς Οταοίς ΜΒ5. 4108 ΘΟΠΈ}} δά ΧΙ. Ῥγορδίαβ Μίπογεβ, φυοηίδπι πιηΐ Δ 481 υογιηλ Νο- 
ττἴ|4 δάπυς ἀεἤάογαίαγ, εα ἀεπλιπὶ σοπίριοἰαπἀα ογῖξ ἴῃ γοθηῆοπα ἔδαιεπί. Ουοά δά τε] ]ποβ αἰπεῖ, 
Ὁδιουηαιο Οὐαΐοοβ ΠηρῸ] ἀςβοϊυηΐ, ἤνε Ῥτγορμείδ. οσυὐυίχυδηι ΠΡγο ἱπέερτο, ἄνα ἀς τεχία ο᾽ὰβ ραγίε 
4]14ὺ4, ἢος συοσια ἰεδζογθολ δαἀτηοπεγα ορογίθδι. 1)εὲ Ῥγορβδείδγιμη νεγοὸ (δγία 1η ἀϊνογῆς Οοάϊοιβι, 

ΡΓῸ ἴδ ροΟΓΙ5 γαίίοης ἀϊνοσία ηυπιογαΐα, ποη πλθυπῃ οἷς ἀἸἤεγεγε. 
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Οοάοεχ ΒΙΡ]οΙῃ. Δπχδγοῆδης. (14ε Ῥγαίῖ. δά Ῥεηϊαϊοιοῇ. εἴ Ελιατλ.) 196 Ῥιορμείδγυμι 
ἹΜιποσγάτη (ογρΕῖ58 Π1}1] μαρεῖ ἡ Μ]Δο ἴδε ἐγαρτωθηΐυπη : ἔς, ἃ νϑγρὶβ προσδέξομαι εκ των 
χείρων ὑμῶν ΟΟΙΏ. 10. ΟΔΡ. 1. Δα νεῦρα καὶ Φυλαξεσϑε εν ΟΟΠ1. 1.5. Ο4ρ. 11. υδἱ Οοάεχ ἀεῆηϊς. 

Οοάεχ Τογοίδεὶ ἱεροκηρυκος ΜΟΙ] αν! οηἴ, 111. Πχοη Ὀγαπασαιιβ, (ββΟ}}}} ΧῚΙ. ἴῃ [0]10. ΟὐὈπεϊηεῖ 
ΧΠ], Ῥτορῃεοίαβ Μίπογεβ, σαοσυπι σοηϊοχία! ἱπιεγροῆίιβ εἰς (οταπγεηίαγιις Ογτ}} ΑἸ]εχ- 

δηάγιπι. ψι46 Ῥγαίαι. δά Ῥεηϊαίευςῇ. {ἃ ἡυπι. 20. «α οἷ. {0 πυτλ. 209. εἴ α]. 

Οοάεχ οιηθί! Μοϊ]άανιεηΐ, τν. πιο γαηδοοιιβ, ἴῃ [ΌΠ1ο, ρου Χι. δυϊ ΧΙΙ. δοουγαῖς 

ἐοτιρίυ8β. Ῥγαῖεγ τεχέυσα ΧΙ]. Ῥγορμείασιπι ΜΙπογυπὶ κώτω τοὺς δ. Ὠαθεῖ Ἰεξτοπε5 4υο- 
αυς 4] ογυπ ᾿πίεγργθίπμηχ ΟοάϊοΙ5 τλαγριηιρι8 1Ἰητετρεγίαβ. 

Τ,οϑἰοπαγίαπι Εἰοατία]επίδ. {γἹ4ε Ργαίαϊι. δά Ῥεπιδίβυςῃ, εἰ Ἐοἷας. Απ. ν. Ρ. 11. νἷ. Ρ. 8. 
33.) Ῥαυςάβ δαθεῖ Ἰεδδοηαβ ἴη ΜΙςῆαα εἰ Ζαοθαγία ; ρ΄υγεβ τη {20ε6]ς εἰ Ψ“οπᾶ : ἴῃ οείο- 
Γὶδ 11]. 

Οοάεχ ΒΙΡ]ΙοΚῃ. Βοάϊειαπθ, οἱπὶ [αυά. Ο. 88. πυης [,Αά4, Οτας. 36. (γε Ργωβαί. δα 
Ῥεηίαίειςἢ.) [Γιεὐποηυ τηεῆξτη να]άς εἐχι]οὰ {ἀρρεάϊαξ ; ργωοιρυδτῃ ἴῃ 4206]ς εἰ Ζα- 
οΒασία. 

Οοάεχ ΒΙΒ]Ίοτι. Μοπαῖξ. 8. Αππα Αὐρυήῖτδ ΜΙπάε]οογ. (γ|14ς γαίας. δά ᾿ἴδγαπα Ἀπι}.) 
ἴῃ Οδίαϊορ. Βεἰεγὶ ἡ. 8. Οοηξογίυγ ἰαπίπμπν δά [ἰδγ. Ἡδθάσυς, οὐ͵ὰ8 νοῦο Βαβθηηις 
ΟὐοἸ]δεϊοηθηι ἀυρ]ςεῖι : αἹϊοσίαβ ((ς. ΒΕ ῖίεγι πυτῃ. 17.) ναγιεϊδίοβ ἴῃ Δρρεπάϊοθηι ἃπηδη .- 
ἀληίυτ. ᾿ 

Οοάεχ ΒΙδ]οὐἢ. ΝΙπάοθοη. ΟΥ ΧΙΙΙ. ΓΔ 60 11, σΒαγίδοσιιβ, Πα] οογιτεγ δητ 18 1ῃ ΌΪ1Ο. 
Οοπίηες ΤΠεοάοσι, Μορίιοίις ἴῃ Ο τοῖα ΕριΙ͂οορι, Εχροϊεοηδη ἴῃ ἀυοάεοϊηι Ῥγοροίαβ 
Μίπογεϑ, ου͵ὰ5 ΤΊΓΑΪ.5 : Θεοδώρου Αντιοχεως Ἑρμηνειω εἰς τους Προφητας. 

Εταρτηθηΐα Βυγπεγαηα. {Ὑ]14ς Ῥγαίδε. δά Ῥεηϊαίθυς βᾳ) [Ιη Ἰῖργο Ἡοίδε ἱποῖρις Οοάσθχ δά 
νΟΟ, ὡς ὥρτος, (ΟΠ. 4. (8. 1Χ. 

Οοάεχ ΒΙΒΙΙοΙμ. Οαγίβυῆαπογ. ΕΡογα. (γ᾽ 14ς Ῥγαίαδί. δά ῬΙΔΪΠ,οΚ.) Οοπείπει ΤἈεοάοτὶ Αη- 

ἀοοθοηὶ ΧΙ]. Ῥγορμείαγυπι ΜΜΙπογιπι ἑρμηνείαν. 

Οοάεχ ΒΙΒΙΙοΙ. Βοάϊεϊαπ. (14 Ῥγαίαι. δὰ Ῥεηϊαίευο.) 



ῬΕΖΒΑΤΙΟ ΑὮὉ ΣΙΙ. ΡΒΟΡΗΕΤΑΒ ΜΙΝΟΚΒΙΚ. 

153, Οὐοάεχ ΡαΪαῖ. Η ἰ 4οΙ Βογρθηί. ΒΙδΙο. αῦς. ἴῃ ομαγία Βοιαργοῖπα, ἤρηδί. ηυπλ. 273. Οοη- 

ποῖ Ογγ!]υπι ΕΡΗΘΟΡ. ΑἸεχαπάγία ἴῃ δηυος Ῥγορμοίαβ : ἐχ Μιπογῖδυι8 ἀδΘο(Ἐ ἐδηζυμη 

Ζοδαγι83. 

185. 
τ τῆς ὧν - 

198, Α οοχη. 12. (ΔΡ. Ἡ, Μαϊδοδῖς υἵημε «ἃ ἤπϑη
ν 1πδεὶ ἀείσηϊ οπηϊᾶ. 

228, Ουξ ὯὉ ἱπ|ι|ο οΟΠΙ. 6. «ἀρ. νὶ. Ηοίεξ υἵαιο ἃ γος. τρυγαν σεαυτῶ ΜΟΙ. 12. Ἰπο] αἵ, Ἰεριίηίυτ, 

μαθβεῖ ἴῃ ταᾶγρ. ἂρ εδάδηι τϑηὰ. Οαἴετα γεγο υἵχας αἀ ἤη. οοηλ. 10. (ΔΡ. ν"!. ἀοΠάοτδη- 

τα. 

231, [ποίρ[ε δά σοι. 13. (8Ρ. ΣΙ]. “Ζαοδιατίο, ἃ νεῦθὶ8 φυλὴ οἰκου Λεὺι. 
31» Ρ 

᾿ 

233. 238. 
239. 
240, Οὐοέάεχ ΒΙΒΙΊΟΙΙ. Μεάϊοοα χχαι. ΡΙαϊ. ΧΙ. ἴῃ 0110 πιῖπογα ίᾳς. χατι. ((ο. 4η. 1286. υἱ μαδε- 

τὰν ἴῃ υἱίταα Οοάϊοῖα ραρ᾽π8.) ΕΠ Οδἴεπα ρετρεῖια, ΕΣ νΑΓ18 δῦ. ΡΡ. σοποϊηπαῖα, ΝΙΕ- 

ἀμταυς Οοάοσ; ἴῃ α0ὸ ϑϑοτι Τοχίας γεγῦὰ ζυδεῖίοα ἔππὶ ἐξλγαΐδ; προῖτα γοτο, αὔφμε ο
ἰϊληη 

ἱηΐερτγα οοπγναῖα ργϑοϊογηοϊεζαμῖι, αασυ πα ἰἸηϊογάατι 
ραγαρβγαβδ. ἴῃ. ΒΒ 18 ἐχιιδεξατ. 

Ῥοβοῖζ 4 νος. κατοιουσὶν ἐν αὐτὴ ΟΟΠΆ. ΤΥ. οϑρ. χῖν. υἱχας δ βη. φξαρ εἴθ ξῃ τδγο Ζασμαγία, 

4το, Οοάεχ ΒΙδίοΙμ. 85. ϑγποά. Μοία. πῦπι. 209. ταοιγαπαοεῦϑ, ίϑο. χι. Οσπἔπει ΧΙ]. Ῥτο- 

Ρμείαβ Μίηογθβ, ουτα ΤὨεοάογεῖῦ, Ογτ}}, ες Ηείσοδμ β΄ ομο 1118. 

311, Οὐάεχ ΒΙΡΙΙοΙῃ. εἰυίάδια, παηλ. 341- ταοιαδγάπδοευβ, ίδο. χι. Ργδαῖεγ ΧΙ. Ῥγορῃείδ Μ'- 

πογε8, εἴ ΓΝ. Μαΐογεβ σοηποῖ οὕλην 41105 σοιαρίυγεϑ Γ΄. Τ΄ ΠΡτοβ. 

ΕὈΙΤΙΟΝῈΒ οοπίεγαπίαγ οῳάετι, αυδὲ ἴῃ ρηοσγῖδυβ Πδτιβ. 

ΡΑΤΆΕΞΒ εἰ ΒΟΚΙΡΤΟΚΕΝ ΟΕ ΖΕΟΟΞΘ εοἴάδειι ἔεγε αυο8 δηΐεα οοπίυϊ!, εἴ ἤπρυΐοβ εχ Ποῖ ἐχϑῃι- 

Ρἰαγιθυ8. 

ΨΕΒΒΙΟΝΕΒ {δ οἰζαπίυγ πηι Υ εἰ. [Ὁ. εχ Οὐοτγαμλέπῖ. ΗἱΪεγοηγτοῖ; ὅτ. Βαγ- Ἐοθγαῖ; βίανοη. Ὀΐγασυς; 

Θεογρ. Ασα. ΜΒ. ἴῃ Οοάϊς. 3270. 3274- Εἴ 15 Ο(οάϊς. ϑετρὶ! Μαΐεα ; Ασηι Ἐά, εχ Οὐ]- 

Ἰαοπε ΑἸετὶ εἴ Βγεδεποαταρ. Ηἱδ5 δοοεάαηί Ἰεδοποδ αἴϊχαοι ἴπ ΕὐΟΒοΙορῖο Οορίο- 

Αταδίοο, πεοποὴ Ψεγβοηϊβ Αγελθηίδοθς 'π βγπιοῃ 88 7Ζαοοῦι ΝΙΠΡεπἢβΒ. οοτηργομεπία. 

Αὐαπάοφυϊάοτα ποη (15 πηληϊξοίξατι ἔξοϊῖ ΑἸΐοτιθ υδὶ ἐσ Οοάιοίδυϑ {ὰ1585 ἀπυτα (Δπίαηι 

οἰϊανογιῖ, υΌἱ σοσο υἱπυηαια, Ε08. ΠΟῸ (αι 41101) πυμαογῖβ ἀππιηρίογθ, (δ :ἄθπι, φυδιϑ 

τρί ἴῃ ΟοἸ]δίίοπο ἔμπα αὔτ εἴξ, ποῦ ἀξ βπαγο πιαϊυΐ, (Υ714ς Ργαίαι. δα δοίμαπι, εἴ [λθγαπὶ 

Ῥγονεγριοσγυμῃ.) 

Ψ.Ρ, 



ΚΕΦ. 1. 

10. 

Ἰεζραὲλ 13] Ιεσραελ 22, 23, 86, 130, 311. 

Ἰσραὴλ Οουρὶ. 

ΩΣ Η 1. 

Λογος Κυρίου, ὃς ἐγενήϑη πρὸς ᾿Ωσηὲ τὸν τῇ Βεηρεὶ, ἐν ἡμέραις ᾽Οζίου, χαὶ ᾿Ιωάϑαμ, χαὶ 

"Αχαζ, χαὶ ᾿Ἐζεχίου βασιλέων Ἰθδα, χαὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροξοὰμ υἱβ ᾿Ιωὰς βασιλέως Ἰσραήλ. 

᾿Αρχὴ λόγε Κυρίου ἐν ̓ Ωσηξέ' χαὶ εἶπε ΚΡ πρὸς Ὡσηὲ, Βάδιζε, λάξε σεαυτῷ γυναῖκα σορ- 

γείας, χαὶ τέχνα τορνείαρ, διότι ἐχπορνεύδσα εὐβοῤ νεύσει: ἢ γῆ ἀπὸ ὄπισϑεν τῷ ἐοτν ἢ Καὶ 

ἐπορεύϑη, χαὶ ἐλαξε τὴν Γύμερ, ϑυγατέρα Δεξηλαΐμ' χαὶ συνέλαξε χαὶ ἔτεχεν αὐτῷ υἱόν. Καὶ 
, 7 Ν 25." ΄ ν» “ ; Ν 

εἰπε Κύριος πρὸς αὐτον, Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῇ ᾿Ἰεζραξλ, διότι ἔτι μιχρὸν, χαὶ ἐκδιχήσω τὸ αἷμα 
“2 Ἧ ΙΝ Ν ᾿ 3 ΄ Ἵῳ, Ν " 

τῷ Ιεζραελ ἐπὶ τὸν οἶχον ᾿Ιόδα, καὶ καταπαύσω βασιλείαν οἴχε ᾿Ισραήλ. Καὶ ἕςαι, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
Π 4 

3 ’ Ὰ Ν ΄ “23 , φ᾿ ΄ 3, 

ἐχείγη, συντρίψω τὸ τύξον τὰ ᾿Ισραὴλ ἐν χοιλάδι τῇ ᾿Ιεζραέλ. Καὶ συνέλαξεν ἔτι, χαὶ ἔτεχε ϑυ- 
΄ ὡ Ν ἐκ 9 ρμ Κ ’ ἊὋΨἢἤἢρ 9 »᾿»- 3 3 ’ ὃ ́ 3 Ὰ, ϑή Ψ 

γατερα" χαὶ εἶπεν αὐτῷ, Κάλεσον τὸ ὀγομὰ αὕτης, Οὐχ ἡλεημένη, ὁιότι οὐ μὴ προσθήσω ετι 
3 ἴω Ν Ψ 2 Ν 3 Σ)δ Ὰ 292 7 3 ͵ 3 ρὸ 

ελεησαι! ΤΟΥ οἰχον Ισραηλ, αλλ ἢ αντιτασσομεγος ἀντιτάξομαι αὕτοις, Τὸς δὲ υἱὸς Ἰόδα ἐλε- 
΄ ΝΟ 2ς 5... » ΄ “,᾿᾿ιν»Ἅ» ν. 33ϑ 9 ιν. 2 Ζ΄ 9 » ες ΄ 9ν 9 
ἥσω, χαὶ σώσω αὐτὰς ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, χαὶ οὐ σώσω αὐτὰς ἐν τόξῳ, δδὲ ἐν ῥομφαίᾳ, δὲ ἐν 

΄ 5ὮΝ »}ἦ Ψ 2ὮΝ 9 ε ΤΣ 

«πολέμῳ, ἐδὲ ἐν ἵπποις, δδὲ ἐν ἱππεῦσι. 

᾿ Ν. 393 δ 3 ϑ9Ν ε ἊὉ 

χαὶ ἐγὼ οὐχ εἰμὶ ὑμῶν. 

1. ὃς ἐγενήθη] ὃς ἐγένετο ό:, τς3. πρὸς ̓ Ωσηὲ] -Ἐ τροφητὴν 
Ρυπέις ποῖαῖ. 130. τρὸς ᾿Ωσὲ ΟΘεοῖρ. πρὸς Ὀσιὰ δίαν. Μοίᾳ. 
τὸν τὰ ἢ Βεηρεὶ] τὸν τὸ Βεηρι 36, 40, 42, 87, ος, 18ς, 228, 310. Οομηρὶ. 

Διμδη. ἰΐ. 97. τὸν τῇ Βεοηρει (ν] ἀεἴυγ σοῖτ.) ς1. τὸν τῷ Βεηρὴ 230. 
υἱὸν ᾿Αδερὶ Θεοῖς. τὰ , Βεὲρ 3 Οοαΐοεβ δεγρί!. ἐν ἡμέραις Ὀζί] εν 

ἡμέρα Οἷζιε τ53. καὶ ᾿Ιωαϑὰμ] καὶ Ἰωαϑαν 130. Οοπρὶ. Ατπι. ΕἘα. 
καὶ Ιωεϑαμ 153. καὶ ᾿Αχὰφ]) καὶ Αχατῷ 153. κ καὶ Ομ. 
καὶ ᾿Εζεκίου] καὶ Τεζεκιου ς1. κ καὶ Οομρ!. βασιλέων Ἰόδα] βα- 
σιλεως [πδὰ ςτ,ϑ8ό, 147, 249. καὶ ἐν ἡμέραις] α καὶ (Δἀοτῖρε. ππᾶγρ. 
δΔῸ εδὰ. πγ.} Χ11. υἱξ Ἰωὰς] α νι. 232. τα Ιωᾶς 40,218. Αἴδδη. ]. 
οἶς. ργρειηηϊεῖ. τὰ τού. ΑἸεχ. αι ὔδογρ. Ἰσραήλ] ρτγεπηῖτ. τῷ Οοπιρὶ. 

11. λόγου Κυρίου] λογος Κυριου 6ὅ8.: ἐν ᾿Ωσηὲ] προς Ὥσηε 22, 
23) 36, 40, 42, 49..5}, 86, 87), ΟἹ, ος» 97. 1οό, 114,).153, ι8ὃς, 228, 

238, 240. Οοιηρί. Αἰεχ. ὙΠεορῆγ!. εχ Οοάϊος γεμοῖ λόα, 14). αὐ 

Οε Ἡϊετοθ. καὶ εἶπε} α και 26, 147. 
νείας} α οὐππὶ ἰητειτηθά. ω14. καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ᾿Ωσηὲ] Λ 26, 87, 
οἵ, 97, 228, 310. ὙΕΟΡΕΥ]. υδ] ργα. Κύριος] ργαπηῖε. ὁ Οομαρὶ. 
Βάϑιζε] μαθεῖ ἴῃ Ἵομιαγαξξ, πιΐπογε ΑἸεχ. λαξε σεαυτῷ] {οἷϊε Ἡϊ]ετοη. 
καὶ τέκνα] καὶ γεννάε τέκνα 8511ν. Μοίᾳ. καὶ τέκνα πορνείας] α τη). 

Ἑά. καὶ υἱὲς ττορνείας το Οοαΐοε5 δετρὶ!. διότι ἐκπορνεύεσα] διοτι 
πορνενεσα 22» 36, 42, ξ1, 153, 238, 311. ΟΟπηρ!. ἐκπορνεύσει] εκ- 
πορνευσὴ 142.240. ἐχπορνένεται 153. ἢ Ὑ51λ1:3. πὸ ὄπισθεν) 

α ὄπισϑεν ΟοπιρΙ. Ατη. Ἐά. ἐπὶ ὄπισϑεν ΟἸεπη. ΑΙεχ. Ρ. 99. τῇ 
Κυρίου] α τὰ 130, 311. ΤΒΕΟΡΏγ. τῷ Θεξ οὶ. 

111. Ὠεεῖξ τοῖυπιὶ σοιηπια 249. Καὶ ἐπορεύϑη---διότι ἔτι ἴῃ σοιη. 

[4.1 α οὐπὶ ἰηϊετπηοά. 114. τὸν Γόμερ] τον Γοξερ 13ο. τὴν Γόμηρ 
Οοπιρὶ. δΔεξηλαΐμ] Δεδηλαειμ ΧΙ], 26, (36. εχ οοττ.) 86, 8), 97. 
τού, 147, 153, 228, 239, 310. ΑἸά. ΑΙεχ. δὲ Βηλαὶμ 40. ἔς, ηἰῇ 
Βελαΐμ, Θεοῖς. Διδηλεμ 130, 311. Δεξηλεῆ Οοιηρ!. Δεκιλαεὶμ 
ὙΠΕΟΡΗγ. ἔτεκεν αὐτῷ υἱόν] κα αὐτῳ 23. Οοπιρῖ. ετέχεν νιον αυτὼω 
153. 26ρεν! ἰίεπι Ἡϊετοη. 

ΙΝ. Καὶ εἶπε Κύριος] εἶπεν γαρ Κυριος 240. καὶ εἶπεν ὁ Κύριος 

(οπιρί. τρὸς αὐτὸν] α 240. Θεοτρ. τὸ ὄνομα αὐτῷ λ Οδογρ. 
Ϊεσραηλ (ἔς ἱπίτ4) 42. 

Ιεσδραελ (ἢς ἰπέτα) 62, 147. Ιεἶζ- 

διότι---Ἰεζραὶλ 5] α συπι ἱπϊογιηεά. 

διοτι μικρὸν ετι 130. 

καὶ εἶπε---τέκνα τορ- 

τὸ Ναξουϑὲ ({υρταίοτὶρι.) 40. 
ραηλ 153. Ἰεσδραὴλ ΟΟπΙΡΙ. 
411, διότι ἔτι μικρὸν} οτί ετὶ μικρὸν 23. 
α ἔτι μικρὸν 240. καὶ ἐκδικήσω] κα κα! 24ο. τὸ αἷμα] το ονομα 
τοῦ. τῇ Ἰεφραὲλ] τε Ιεσραελ 23, 86, 13.. τὰ Ἱεξραηλ 1ς3. τῇ 

Ἰάδα] Ιης (ΧΙ], 42, 86. πιαγρ.) 22, 1, ος» 18, 
238. ὙΕΟΡΗΥ, [κε 1ς3. καὶ καταπαύσω] καὶ ἀποςρεψω ΧΙ], 49, 
239. βασιλείαν] βασιλεα τοό. οἴκε Ἰσραὴλ] κα οἰκα 36. Οεοτξ. 

Νν. Καὶ ἔραι--- Ἰσραὴλ] α οὐπὶ ἱπιεγπιεά, 130, 311. Καὶ ἔραι, 
γον. ΙΝ. 

. τῷ 228, 239. -Ἑ φησὶν ὁ Θεός Ὠἰάγηι. ἀε Τ πη. Ρ. 414. 

͵ Καὶ ἀπεγαλάχτισε τὴν Οὐχ ἡλεημένην: χαὶ συγέλαξεν 

ἔτι, καὶ ἕτεχεν υἱόν. Καὶ εἶπε, Κάλεσον τὸ ὄνομα αὐτῷ, Οὐ λαός μου, διέτι ὑμεῖς οὐ λαός με, 
Ν ἢ» ε 2 Ν ἊΨΦ ξ." 2 ἯΝ ε ἐν" ΡῸ ΄ [οΥ 9 

Καὶ ἦν ὁ ἀριϑμος τῶν υἱων Ἰσραήλ, ὡς ἡ ἄμμος τῆς ϑαλάσσης, ἣ οὐχ 

3 “4“ὌὯὴ4ι΄ι , ἡ ᾽ 4ε 3. ἡ“ ᾿ 
ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχεινῃ} α 114. ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκειϊνῃ ἐν ἐχεινὴ τὴ ἡμέρα 23. 

Οοπιρὶ. συντρίψω] ἐκτριψω 46. ργαπητε. καὶ Οοπηρί. τὸ τόξον] 
το 23. τὸ Ἰσραὴλ!) τε 233. ἐν κοιλάδι] εν τῇ κοιλαδι ΧΙ], 26, 

36, 40, 42, 49, 51, 65, 87,9ς, 97, τού, 147, 153, 18ς, 228,233, 238, 
3210. Οοπηρ!. ΑΙά. ΑΙεχ.. τῷ Ἰεζραὲλ}] τε Ἰσραελ (Π0) 23. του 
Ιεσραελ 86, 31τ. τὰ Ἰεζραήλ (ΟΠΡΡΙ. 

ΝΊ. Ῥεεῖξ τοίππὶ οοπιηα 2406. Καὶ συνέλαδεν---λαός μου ἴῃ 
οοπη. 9.1 α οὑπὶ ἱπιεγπθά. 114. καὶ εἶπεν αὐτῷ] -[- Κυριος 22, 42, 
ξ1,.62, 86, 1475.1ς3, 238. Οεογρ. ϑίαν. Μοίᾳ. 2 (ὐοάϊςες δεγρὶϊ. α αυ- 

Οὐκ ἡλε- 
ημένη] οὐκ ηγαπημένην 23. οὐχ ἡλεήμενην τού, τς3. “δίχως »ἱβετί- 

εογἰΐα Ἡϊετοη. Ν αἱρ. ἀνελεημοσύνη ΟοΙηρ!. διότι οὐ μὴ] οτι οὐ 
μη.23. τροσϑήσω ἔτι) τροσϑὼ ετι (22. υἱ ν]άεῖιγ) 23,1 ς3, 238. 
Οοταρὶ. α ετιὶ 97, 228. ἐλεῆσαι!) ργβιηϊιτ, τε ΧΙ], 22,23, 36, 46, 

ςι, 62, 8ό, 87, 97, 1479 153. 228, 228, 230, 310, 311. ΤΓΠΕΟΡΉΥΙ. 

ὡγαπῆσαι (οΙρΡ!. τὸν οἶκον ᾿Ισραὴλ] τον οἶκον τε Ισραηλ ΧΙ], 26, 
42, τού, 130, 233, 311. ΑΙεχ. Ἡϊάγπι. ἀε Τηπ. 1. οἷξ, τὸν οἶκον ἴου 

Ιεζραελ 2309. ατον321ο. ὥλλ᾽ ἢ] αλλα τού. κα ἢ ὙΠΕΟΡΗ. ἀλλ᾽ 

ἢ ἄς. δὰ ἤη. ςοαι.] ἀλλὰ ἀντιτάξομαι αὐτοῖς ἀντίταξιν. Ατηι. Ἐά. 
ἐἀντιτάξομαι αὐτοῖς} αντιτάσσομαι αὐτοῖς 130. ϑίαν. Μοίᾳ. ἀντι- 
ταζομαι αντες 230. 

ΨΙ]Ι]. καὶ σώσω αὐτὰς} , αὐτὰς ΟἸεπ. ΑΙοχ. 1. εἴ. εδὲ 15] στε 
(ἂς ἰπηΐτα) 23, 26, 16, 40, 49, 1τοό., ΑἸοκ. ἐν πολέμῳ] Ἔ 5δὲ εν ἂρ- 

μᾶσιν ΧΙ], 68, 87, 01, 97» 130, 228. ΑἸἰά. Ογη}}!. ΑἸεχ. ἢ]. 6ϑς. 

ὙΠεορῆγ.. Ἐτε εν ἀρμᾶσιν 23, 26, 36, 40, τού, 310, 211. ΑΪοχ. 

Αγ. Εα. ; 

ΨΙΠ. Καὶ ἀπεγαλάκτισε)] και ἀπεγαλαάχτησε 26,147, 310 χᾶι 

ἐπεγαλακτησε (οοττ. τη. ἴες.) 62. Καὶ ὠπεγαλάκτισε---λαός μα ἴῃ 
οοπ,. {ε4.] α οὐπὶ ἰπίεγπιεά. 249οθ. τὴν οὐκ ἠλεημένων) τὴν οὐκ ἡγα- 
πημένην 23, 153. τὴν ἀνελεημοσύνην (οιπρὶ. φως ἐεγαὶ ῤίχωε πιΐε- 
τίοονάϊα Ἡϊοτοπ. ΜΡ. καὶ συνέλαξεν ἔτι) αὶ ἔτε (ὐοτηρ!. α καὶ 
ὙΠΕΟΡΕΥ]. εἰ οοπεερ! Ἡΐετοη. Ψ αΐρ. ἔτεκεν] “ αντω 26. 

ΙΧ. Καὶ εἶπε] Ἐ Κυριος 22, ς1, ὅ, 86, 147, 153, 238. ΟοπρΙ. 

δῖαν. Μοίᾳ. Κύριος αντω 233. κα εἶπε Οεοῦξ. Κάλεσον τὸ ὄνο- 
μα αὖτ] ἐκάλεσε τὸ ὄνομα ἀὐτε Οεογρ. οὐ λαός μου 15] οὐ λαον 
μου “6. ὁ λαος μον (οὐ Δἀάϊι. ἔργα ]ἴῃ. πη. τες. εἰ ἧς ἰηΐγα) 130. 
διότι ὑμεῖς] και ὑμεῖς 68. ΑἸΙά. οτι ὑμεὶς 95, 18ς- μθεῖ ἵπ πιᾶτρ. 
228. διότι ὑμεῖς ἄς. δὰ ἤη. ὉΘΠῚ; 7 καὶ οὐκ εἰμὶ Θεὸς ὑμῶν, ὅτι οὐκ 

ἔςε ὑμεῖς ὁ λαός μου Οεοζρ. καὶ ἐγὼ οὐκ] καὶ ἐγώ τι οὐκ Οοάεκ 

ὑπὺ8 ϑεγρ. οὐκ εἰμὶ ὑμῶν] οὐκ εἰμι Θεὸς ὑμῶν 42. -“Ἐ Θεὸς 44. 
πολ (μ5] ϑοβεν ες. Οτρεη. ἱν. 18: 

Χ. Καὶ ἦν] οτι ἢν 240. χαὶ ἔςαι Οοπιρὶ. Αγπν, Ἐά. ΔΓ. ὃ 
ἀριϑμὸς] α ὁ 95. 153, 1Ά8ς. ὡς ἡ ἄμμος} ὡσει ἄμμος 95. 130,1ς3, 

Β . 



ΩΣ 

ν 

Η ΚΕ. 

ὮΝ 2 Ζ΄ ξ νΝΙ ΚΨ ; 3 Ων ΄ Ὁ 5562 ϑ. » 3. 7 

ἐχμετρησήσεται, δδὲ ἐξαρισ μηνήσεται χαὶ ἔςαι, ἐν τῷ τόπῳ, 8 ἐῤῥέϑη αὐτοῖς, Οὐ λαός μου 

ς- ὦ ΄ Ν δι «ς Εν ἰζε ἣν : 

ὑμεῖς, κληθήσονται χαὶ αὔτοι υἱοι Θεβ ζῶντος. Καὶ συναχϑήσονται υἱοὶ ᾿1όδα, καὶ οἱ υἱοὶ Ἴσ- 
“ ν 7 ν 292 ΄ 2 “ “ Ψ Σ ἕξ 

ραὴλ ἐπιτοαυτὸ, χαὶ ϑήσονται ἑαυτοῖς ἀρχὴν μίαν, καὶ ἀγαξήσονται ἐκ τῆς γῆης» ὅτι μεγάλη ἡ 

ἡμέρα τϑ ᾿Ιεζραέλ. 

ΕἘΙΠΑΤῈ τῷ ἀδελφῷ ὑμῶν, Λαός μου, χαὶ τῇ ἀδελφῇ ὑμῶν, Ἠλεημένη. Κρίϑητε πρὸς τὴν 

τὰ . 2 ΄΄ 

᾿. μητέρα ὑμῶν, χρίϑητε, ὅτι αὕτη οὐ γυνὴ μου, 
.,5΄Ὶχ͵.ῚΝ 2. Ξ.Ν, 2 “ ΝΣ Ὧν Ν ΄ 

καὶ ἐγὼ οὐκ ἀνὴρ αὐτῆς" χαὶ ἐξαρὼ τὴν πορνείαν 
ὁ ςς: «εἷς Ζ΄ » 5 2 ᾿ “ » ᾿ς ΦΨ Ὁ 2. 7 ᾿ 

αὐτῆς ἐχ προσώπου μου, καὶ τὴν μοιχείαν αὐτῆς εχ βμεσοῦ μᾶφων αὐτῆς, Οπὼς ἂν ἐχδύσω αὐ- 

Ν ᾿ξ ὦ ΄ 2. Ν Ν ς Ζ ΄ ϑιδοςς Ν, ἌΦᾳΨΕΝ ΌΞ ᾿ Νῇ 

χὴν γυμνὴν, καὶ ἀποχαταςήσω ΔυτΉν χαϑὼς ἡμέρα γενέσεως αὑτης᾽ ΧΑ! σϑήσω αὐτὴν ἐρήμον, χαὶ 

΄ὕ ,᾽ΝἉ ε ρ» 3) Ν 2 »" ΝΝ 3 δή Ν Ν ζέ 9 “Ὁ 3 “.. 23 ᾽ὔ 

τάξω αὐτὴν ὡς γῆν ἄνυδρον, χαὶ ἀποχτένω αὐτὴν ἐν ἵψει. Καὶ τὰ τέχνα αὑτῆς ἃ μὴ ἐλεήσω, 

΄ 2 ν 2 ζή ς ΄ 5. ν᾿ ’ἤ ς ρ᾿ ΕῚ χ᾽ Φ 

ὅτι τέχνα “πορνείας ἐςίν. Ὅτι ἐξεπόρνευσεν ἡ μήτηρ αὐτῶν, χατῆσχυνεν ἡ τεχουσᾶ αὐτὰ" ὁτι 
ΟῚ ») » "“ δι Ν᾿, 4, : δ νν - . 

εἶπε, Πορεύσομαι ὀπίσω τῶν ἐραφςὼν μδ, τῶν διδόντων μοι τὸς ἄρτες μᾶδ, χαὶ τὸ ὕδωρ μδ, χαὶ τὰ 

Ν ὔν ΄ ἊΨ ΄ 

ἱμάτιά μου, καὶ τὰ ὀϑονιά μου, τὸ ἐλαιὸν μᾶ, χαὶ πάντα ὅσα μοι χαϑήχει. Διὰ τϑτο ἰδὲ ἐγὼ 
ε ἈΝ ) κω » ͵΄ ν 2 ὮΝ -ς . ΄ 5. δὰ ᾿ ἜΜ 

φράσσω τὴν ὁδὸν αὐτῆς ἐν σχόλοψι, καὶ ἀνοικοδομήσω τὰς ὁδδς, χαὶ τὴν τρίξον αὐτῆς ἃ μὴ εὕρῃ. 

-ς 7 Ν 3 Ν ᾽ Ὁ ἙΝ 93 Ν ἀξ. 5 “4 Ε Ν ζ ΄ ΦΧ Ὺῃ, 3 Ν 

Καὶ χαταδιώξεται τὸς ἐραςᾶς αὐτῆς, χαὶ ὃ μὴ χαταλαοῇ αὐτες χαὶ ζητήσει αὔτδς, καὶ οὐ μὴ 

εὕρῃ αὐτές" χαὶ ἐρεῖ, Πορεύσομαι, καὶ ἐπιςρέψω πρὸ 
Ν ς τὸν ἄνδρα μου τὸν πρότερον, ὅτι καλῶς 

Ω μϑῳ Ν Ω 2 Ψ “ ) ΙΙᾺΨ 3. “δὸ Ν ρ ΝΟ ΡΣΟΝ " “2ἷ1᾿᾿νΝ 

μοι ἦν τότε, ἢ γυν. Καὶ αὕτη οὐκ ἔγνω ὅτι ἐγὼ ἔδωχα αὐτῇ τὸν σῖτον, ΧΑὶ ΤΟῊ οἶνον, καὶ τὸ 

“28,311. τῆς ϑαλαάσσης] κα Οεοτρ. οὐκ ἐκμετρηϑ.] βχκ ἐχμετριῦ. 

“6, 6:, 147. οὐ μετρηϑ. 42. ἐκ ἐκμετρηϑ. ἐδὲ ἐξαριϑμ.} ἐπαπιεηβες 

εἰ ἱαημωμεγαὐ! πε ταν. ἘΔ. ἐδὲ ἔξαριϑμ.} α 26, 62. οὗ ἐρῥέϑη αὖ- 

τοῖς] ὦ ἐρρεϑη αντοις 40, 42. ΤΓπεοάοτεῖ. "ϊ. το8. Ὺ αὐτοῖς Δτιη. Εά. 

Οὐ λαός μου] α μου ος, 185. ὑμεῖς] "130, 239. ἐκληϑήσονται]) 

Ρτγδοτηϊε, ἐκεὶ 22, 235 26; 40, 42, 238, 230. (ΑΙεχ. ἰηῖοῦ πποοβ.) Τ Πεο- 

ἀοτεί. 1. οἶς. Ατπι, Εά. ργεπητί, αὐτὸν ἐκερ 51. ργβπητε, αὐτοὶ 62; 

86, ᾿ς, 147. 153» 18ς. ΡΓΟΠ. καὶ αὐτοι ιοό. καὶ αὐτοὶ] α 22, 

23, 56, 42, ςι, 62, 86, ος, τοῦ, 1479 1 53» ιϑς, 238. Οομρὶ. Τεοά. 

Ιος. εἶς. ΗἸείοη. α καὶ (ουπὶ αὐτοὶ Ὁ Χ ἰπ οσδαγαέξ, πήπογε) ΑἸεχ. 

υἱοὶ ] ργαι παῖ. οἱ 86. Θεξ ζῶντος] τ. 228. 

ΧΙ. υἱοὶ Ἰόδα] ργασ πη, οἱ 22, 23, 26, 36, 40,42, ςιν 86, ος» 97. 

τού, τϑς, 258, 233, 238, 310. Αἰεχ. Ὑεορηγ!. οἱ υιοι Ἰσραηλ 1 ς3. 

κ ΟΙεπι. ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] α οἱ 23, 49, 62, 147. 

Οοπιρ!.- ΑΙ4. Ογη!]. ΑἸεκχ. νοὶ]. 1. ραγί. ἵϊ, Ρ. τός. καὶ οἱ υἱοι Ιουδα 

1ς3. κα χαὶ ΟἸεπι. Αἰρχ. . οἷ. καὶ ϑήσονται ἑαυτοῖς] καὶ ϑησον- 

ται εν αυτοις 36, 875 97, 258, 110. ΑΙά. καὶ ϑησοντο ἐν ἐαντοις 40. 
᾿ ͵ ς ' , Ἁ , 

καὶ ϑήσονται αὑτοῖς ΑΙεκ. καὶ ὠναξήσ.] καὶ ἀναξήσομαι (οπηρὶ. 

ἐκ τῆς γῆς} τ᾿ αὐτῶν ΟΘεοΥρ. ὅτι, μεγάλη] διοτι μεγαλὴ 42. ἡ 

ἡμέρα] κα ἡ οἵ, τς3, 238, 311. Οοπηρ!. ΟἸεπ). ΑἸοχ. 1. οἷς, τῷ 1εζ- 

ραξλ} τὰ Ιεσραελ ΧΙ],23, 62, 86, 147. τὰ ἔσραελ 311. τῷ Ἰεζραήλ 

Οουρὶ. Ογη}}. Αἴοχ. 1. οἴξ. . 

Ι. Εἴπατε] ργβεπνμι. καὶ το. τῷ ἀδελφῷ] τοῖς ἀδελφοῖς ΟοΠΡΪ. 
ὑμῶν τ εἰ 2] ἡμῶν τού. ΑΙά. Λαός μου] ργαηλίιτ. οὐ (Χ1. ροίϊεα 
ἀεῖει.) οσόὄ. καὶ τῇ] κα καὶ ξ1ι. Ἠλεημένη] ἡγαπημενη 23»). 230. 
ΡΓφυη τ. οὐκ 26. ηλεημενὴν 87. 

11. τρὸς τὴν μητέρα] μετὰ τῆς μητρὸς ϑ|αν. Μοίᾳ. ὅτι αὕτη]. 
ὅτι αὐτὴ ος» ι8ς. οὐ γυνή μου] ἡ μητήρ μου (ςοιτ. 80 8]. πι. υζ ἴῃ 

ἘΔ.) τοό. Ἡ εςι 147. οὐκ ἐςί μου γυνὴ Ατηγ. Μ5. Ατπι. Ἑά. ἐκ 
ὠνὴρ] οὐκ εἰμι ἀνὴρ ςι. καὶ ἐξαρῶ] , καὶ Θεοτρ.- πορνείαν αὖ- 
τῆς} πονηριαν αὐτῆς 1ς3. κα αὐτῆς Οεοζῃ. αὐτῆς χ᾽ --αὐτῆς 3] 

κα Αἰτεγυῖγ. οὔτι ᾿πίεγπιθ. 22. ἐκ προσώπου] απὸ προσώπου 40, 42. 

πρὸ προσώπου Ογτ}}. ΑἸοχ. ᾿ϊ. )γ61. ἐκ τροσ. μου] ἐκ μεσε μᾶςων 
αὐτῆς 16. ἐκ τροσ. αὐτῆς ͵]Δς. ΝΙΠΡ. Οεογς. μαςῶν αὐτῆς] ῬΓ:- 

τηϊ. τῶν ξι. Οοιηρὶ. 

11. Ὅπως ἂν] καὶ τσως αν (ςοῖτ. πως) 310. κα ὧν Οοπιρί. αὖ- 
τὴν γυμνὴν] αὐτὴν ὡς ἐρημον 1320. καϑὼς ἡμέρα] καϑῶως ἡμέραι 40. 
κάϑως ἐν ἡμερὼ 51; ὅΩ, 8ό, 147, 153. καϑὼς εν ἡμέραις ος, 18ς. 
ὡς ἡμέρα Οοπρί. ἠμχία ἀϊερι Ἡΐετοη. γενέσεως αὐτῆς} γεννήσεως 

αὐτῆς 22, 36, ΟΤ, ο7, 228, 238, 310. Α]ά, Τεορῆγί. ῥγεπηίτϊ. τῆς 

42, τ, 62, 86, τ47,1ς3. τῆς γεννήσεως αυτής ος, ιΚι8ς. λαυτῆς 2320. 

καὶ ϑήσω] καὶ ϑησομαι 1Π1, ΧΙ], 40, τού, 549. και ϑησωμαι 26. 
ν» Ἵ Ν Ξ 

καὶ ἐκϑήσω 8]αν. Μοίη. αὐτὴν ἐρημὸν] αὐτὴν ὡς ἐρῆμον ΧΙ], 22, 

26, 36, 40, 49, 51, 68, 87, 91, 95. 97. 1ού, 1145 153, 18ς, 228, 233, 
238, 2305) 310, 311. ΑἸἰά. ΑΙεχ. ΤΠεοργ}. Ατπγ. Εά, δῖ᾽αν. Μοίᾳ. 

αὐτὴν εἰς ερήμιοον 42, 62, 86, 147. αὐτὴν ἐν ἐρήμω Οοπηρ!. πὲ ἀε{εν- 
. ᾽ Ἁ Ἵ “ 

ἐμηι Ἡϊεοη. ἔρημον, καὶ τάξω αὐτὴν] κα Ατη. Μ8. ὡς γῆν ἄν- 

υδρον] ὡς ὈΪ5 [οτὶρξ, 97- ὧν γὴν ανυδρον 147. ἐν δίψει} εν διψη 36, 

ος, τού, 130, 18ς. (311. εἰ οογγ.) Οομρὶ. ᾿ 

ΙΝ, τίκνα αὐτῆς} τέκνα αὐτὰ Ογη!!. ΔΙεχ. 1. εἰ, ἐςίν] εἰσιν 

1:53. 
ν. ἐξεπόρνευσεν] ἐπορνευσεν “6. ἐκπορνεύεσα ἐξεπόρνευσεν Αγπι, 

Μ8. (Αχπι. Εἀ. ἀυδ. δῃ πορνεύεσα.) κατήσχυνεν) ργατθῖτε, καὶ 40, 

22. Ατππ. 4. κατησχύνϑη Οοπιρὶ. τεκ. αὐτὰ] τεκ. αὐτῶν Οοηνρί. 

ὅτι εἶπε] εἰπε γαρ 26, 40, 49, τού, 233. ΑἸεκ. Πορεύσομα!] ἀκο- 

λουϑησω 111, 26, 40, τοῦ, 233. ὀπίσω τῶν ἐραςῶν μο}} κα μοὺ ΟἹ. 

ὙΠεορμγ]. τῶν διδόντων---ὥρτους μου} οἵ δίδωσι τὲς ἄρτους, ον 

μοι εἴ μου, Θεοτσ. καὶ τὸ ὕϑωρ μον] -Ἐ καὶ τὸν οινον μου, και τὸ 

ἐλᾶιον μον 36, 40. (228. τρᾶῦς. ἃὉ αἱ. πι.} λ 310. κα μοὺ ἄγηγ Μϑ. 

Ατπ.. Εά. καὶ τὼ ἱμάτιώ μου] α τὰ ὅ2. κα μου Ατη. Μ8. Ατη). 

ἙἘά. τὰ ὀϑόνια μου] ὃ οινος μου 68, Ὁ). ΑΙά. -Ἐ τὸν οἶνον μου 87, 

τοῦ, 310, 311. α ΤΒεορΡἢγ͵. τὸ ἔλαιόν μον} ῥγαειηϊῖ. καὶ (ΧΠ. 

τρᾶτρ.. κᾶν τὸν δινον) 22) 26, 40, 42, ς1, ὅ2, 68, 8ό, ογ, τού, 130, 147, 

153,233, 238, 310, 311. (οτηρὶ. Αἰοχ. ῃῖς 16, 40, 228. “ῬγδοΠΙ. 

τὸν οἶνόν με ὙΠΕΡ]. ργϑεπηῖττ. καὶ τὸν οἶνόν μου την. Μ5. Ατη. 

ἘΔ. μαι καϑῆκει] {0 τ ς3. 
ΨΙ. ἰδὲ ἐγὼ φράσσω] αὶ εγω 22. δὼ ἐγὼ ἐμφρασσω 40. ΟΥΠ]. 

Αἴοχ. ἴ. ῥαττ. ἴΐ. Ρ. 137. ἰδὲ οἵν 147ν153. Ατπν, Ε4. δὲ ἐγὼ φρασω 

τοῦ, 239. ἰδὲ ἐγὼ φρώξω Ατπι. Μ8., τὴν ὁδὸν αὐτῆς] α αὐτης τοό. 

τὴν οδον αὐτῶν 14). τὴν ὁδὸν αὐτῇς---τρίθον] τὰς ὁδὲς αὐτῆς καὶ 

τὴν τρίδον Ογτῆ!ϊ. ΑἸεχ. 1. εἶς. (Ὁ ἴϊ. γ84. ἵν. 2472.) ἐν σκόλοψι] 

ἐν σκολοπι, 228. καὶ ἀνοικοδομήσω] καὶ ἀποικοδομησω 40. καὶ φρα- 

γήσομκαι Οστηρὶ. ἐὲ οὐβγιαπι Οτίρεη. 111, 620. Ηἰετοη. τας ὁδι9]) 

αὐτῆς ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 42, 49, ζ1, 62, 68, 86, 87, 91).0 5, 97» 

τού, 114» 130, 147, 153) 18ς, 228, 233, 238, 240, 310, 311. Οοιρὶ. 

ΑΙά. ΑἸεχ. ΤΒεοραΥ!. Αἰτη. Ἑά. 5[αν. υἱα: ἐἸϊίπς Ἡϊετοῦ. Ἔ αὐτῶν 

Απη. Μ8. δ μὴ εὕρη] ρτγαπιῖτι. καὶ 40. 
ΨΙΙ1. Καὶ καταδιώξεται] καὶ διωξεται 22, 36, ς1» ὅ;, 68, 86, 87, 

ο1, 95» Ο7ν 114). 1309 147, 153, 1τ8ς» 228, 238, 240, 310, 311. ΑΙ, 
κ 239. τὰς ἐραςὰς αὐτῆς] κα ἀντῆς 91,07, (228. δαἀξογρξ. [πργὰ 11.) 

240, 310. Αἰά. κα 239. καὶ ζητήσει αὐτὰς)  Βό. καὶ ζητηση αὐ- 

τὰς 14]. ἃ μὴ εὗρη αὐτάς} α αὐτάς Οοηλρ!. 514ν. Οἴἶτορ. ποὴ ἱπ- 

νεπὶοὶ Ἡϊεῖοθ. Πορεύσομαι] τορευσωμα: “6. καὶ ἐπιςρέψω] καὶ 

ὑποξρεψω 40. τὸν τρότερον] νυν 230. ὅτι καλῶς] οτι καλος 68, 

97. 1539 228, 311. (πρὶ. ΑἸά. Ατηι. Ἐά. ὅτι καλὼς ὅτε. δι ἤἢι!. 

οοιη.} α 239. μοι ἦν τότε] τοτε εἰξ ᾿ητει]1π. Ὁ αἱ. ἢ}. ιοό. ἢ νῦν] 

Ἢ ἐςέ Οομρὶ. φιαπι πεπς οἤ, Ἡϊΐετοιι. 

ΨΠ]Ι. Καὶ αὕτη] και 86. οτι αὐτῇ 240. ὅτι ἐγὼ ἔδωκα] οτε 

εγὼ δεδωκα Χ1ΠῚ, 20, 26, 36, 42, ςτ, 62, 86, ος, 147» 153» 185, 233; 

2438. (οπιρῖ. Αἰεχ. οτι οὐκ ἐδωκα τοό. καὶ τὸ ἔλαιον] καὶ τον 

ἐλαιον ος, τ8ς. καὶ ἀργύριον] -- καὶ χρυσιον (Χ11. πιαγρ.) 22, 36, 

42. δ1, 62, 86, ος, 147, 153, ιϑς, (228. ΤΌρτα 110.) 238, 240. Ογη!!., 

ΑἸεχ. "1. 398. χᾶὶ τὸ αργνριὸν 40,01. Οοπιρὶ. ἀργύρια καὶ χρυσιῶ 

114. ἐπλήϑυνα αὐτῇ] ὡς λιϑινῶ αὐτὴ τοῦ. ΡγϑοπηΪτῖ. οτι 147. 

ἐπληϑυνὰ αὐτῆς τς3, 2390. αὕτη δὲ ἀργυρὰ} αὐτὴ δὲ ἀργυρᾶ 30; 

ΚΕΦ, 

[1, 



ΚΕΦ. ΤΙ. 

9. 

[Ο. 

11. 

μ-- Ὁ" 

ἐπ 

δ. 

16. 

1: 

18. 

10. 

., γῆν τοῦ. 

Ω ΣῊΗ ΒΕ. 

» ν 2 ΄ 2 , “" ἰχ 2 ἴφε Ν ὩΣ “" . 

ἐλαίον, καὶ ἀργύριον ἐπλήϑυνα αὐτῇ" αὕτη δὲ ἀργυρὰ χαὶ χρυσᾶ ἐποίησε τῇ Βάαλ. Διὰ τῶτο 
τ 7’ ΄-ς -“ ν᾿, ρ ». 8 Φ Φ “Ὁ Ν᾿, Ν 4.2 3 ἴω] » “Ὁ " 

ἐπιςρέψω, χαὶ χομιᾶμαι τὸν σῖτόν μου χαϑ' ὥραν αὖτϑ, χαὶ τὸν οἶνόν μου ἐν χαιρῷ αὐτῇ" χαὶ 
3 “ , ε 7 ΄ Ν ν 935 2 5 ΖΚ “- ΝΝ ΄ Ν 2 “΄ » “ 
ἄφελδμαι τὰ ἱμάτιά μ8, χαὶ τὰ ὀσονιά μδ, τῇ μὴ χαλύπ]ειν τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς. Καὶ γῦν 
9 4 ,ς 2, ͵ 3 "“" 3 Ὁ ϑ ρο 39 Ὁ 9 Ν, 9 Ν 9 7 9:7} "ἡ" 

ἀποκαλύψω τὴν ἀκαθαρσίαν αὐτῆς ἐνώπιον τῶν ἐραςῶν αὐτῆς, χαὶ δϑεὶς οὐ μὴ ἐξέληται αὐτὴν 
3 ’ Ν, 3 ’.. ᾽’ ΝἯ 3 ΄ 3. “2 ρῷ ᾽ 

ἐκ χειρός μου. Καὶ ἀποςρέψω πτάσας τὰς εὐφροσύνας αὐτῆς, ἑορτὰς αὐτῆς, χαὶ τὰς νουμηνίας 
9 “" Ν Ν ᾽’΄ 2. ᾿»" Ν ΄ Ν, ΄ " Ν, 2 “" μὰ 

αὐτῆς, χαὶ τὰ σάξξατα αὐτῆς, χαὶ ππἄσας τὰς πσανηγύρεις αὐτῆς. Καὶ ἀφανιῶ ἄμπελον αὐτῆς, 
Ν “ “ ͵΄ . »" - 

χαὶ τὰς συχὰς αὐτῆς, ὅσα εἶπε, Μισϑώματά μου ταῦτά ἐςιν ἃ ἔδωχαν μοι οἱ ἐραςαΐ μου" χαὶ 
΄ 2 Ν, 3 ’ὕ Ν᾿, ᾽ὔ 3 ὦ ΕἾ “ὥ2΄ωῪζ ' “- 

ϑήσομαι αὐτὰ εἰς μαρτύριον, χαὶ χαταφάγεται αὐτὰ τὰ ϑηρία τῇ ἀγρξ, χαὶ τὰ πετεινὰ τὰ 
3 ον Ν Νν ε ν᾿" - Ν 23 δ ͵ 2. ) ἘΝ Νν ς Χ7 ων ς 3 -ΞΦ3ν “φ“᾽ : 
ὅρανδ, χαὶ τὰ ἑρπετὰ τῆς γῆς. Καὶ ἐκδικήσω ἐπ᾿ αὐτὴν τὰς ἡμέρας τῶν Βααλεὶμ, ἐν αἷς ἐπέϑυεν 

3 ρ᾿ Ν, ΄ Τ4 ν ἀπο οι. Ν ἰ'ον 3 99. ». ἰων 

αὐτοῖς' χαὶ περιετίϑετο τὰ ἐνώτια αὐτῆς, χαὶ τὰ χαϑόρμια αὐτῆς, χαὶ ἐπορεύετο ὀπίσω τῶν 
Φ᾽᾽ ρ᾿ 9. "Ὁ 3 Ὁ ; ’ὔ ΟΦ 3 3 ,»" Ι 

ἐραφὼν αὐτῆς, ἐμδ δὲ ἐπελάϑετο, λέγει Κύριος. Διὰ τᾶτο ἰδὲ ἐγὼ πλανὼ αὐτὴν, χαὶ τάξω αὐ- 
δ ς » ων ΄ 5" Ν ᾽ 9 " Ν ΄ » »" ᾿, ’ 2. »᾿». ᾽ ρ 

τὴν ὡς ἐρήμον, χαὶ λαλήσω ἐπὶ τὴν χαρδίαν αὐτῆς, Καὶ δώσω αὐτῇ τὰ χτήματα αὐτῆς ἐκχεῖνεν, 
Ν δ ’΄ 9 Ν ρὸ φ ϑ ΚΝ ΄ 9 ρὸ Ν Ν, ε ΄ Ξ 

καὶ τὴν χοιλάδα ᾿Αχὼρ διανοῖξαι σύνεσιν αὐτῆς" καὶ ταπεινωθήσεται ἐχεῖ χατὰ τὰς ἡμέρας γη- 
Ζ ὃ “- 3 ΄ 93.ϑ. Ὁ») “ , Ν 9 κ᾿ Ζ΄ 

πιότητος αὑτῆς, καὶ χατὰ τὰς ἡμέρας ἀναδάσεως αὐτῆς ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου. Καὶ ἕςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
2 7 ͵΄ 7 ᾽ ᾿ Ν 3 ,’ ν » “»Ἦ 
ἐκείνη, λέγει Κύριος, χαλέσει με Ὁ ἀνήρ μου, χαὶ οὐ καλέσει με ἔτι Βααλείμ. Καὶ ἐξαρῶ τὰ 
2 “ “ Ηὀς 23 ΄ 2. . 3 . ωὴ 5. 7 . »)» 7 5. “Ὁ 

ὀγόματα τῶν Βααλεὶμ ἐχ φύματος αὑτῆς, χαὶ οὐ μὴ μνησϑωσιν ὄχετι τὰ ὀνόματα αὕτων. Καὶ 
᾽’ 3 ρ 7΄ ᾿ς ΡΦ 7 ρ, 7 ρ ρ“᾿ ρὃ 

διαϑήσομαι αὐτοῖς διαϑήχην ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη μετὰ τῶν ϑηρίων τ ἄγρξ, χαὶ μετὰ τῶν πετει- 
ρὼ ἰφὰ 3 φ᾿ δ ἰδὲ ξ “- ἰπρς ΄π ΄ Ν Ν ΄ 

γῶν τῷ ἔραν, χαὶ τῶν ἑρπετῶν τῆς γῆρ᾽ χαὶ τόξον, χαὶ ῥομφαίαν, χαὶ πσύλεμον συντρίψω ἀπὸ 
τῶ ," Ν ἰω 95. 39 2 ΄ 

τῆς γῆς; χαὶ χατοιχκιὼ σε ἐπ᾿ ἐλπίδι. 

40, 49. ξῖ,ος, 18ς, 238,311. αὐτοὶ δὲ ἀργυρᾶ δῖαν. Οἴτορ. ἐποί-. 
5σε} ἐπληϑυνε τού. Ατα. Ν8. Απ. Εά. ἐποίησαν ϑἷαν. ῬΘΙδΟΕ. τῇ 

Βααλ] τω Βααλ 22, 51; 238. 

ΙΧ. Διὰ τϑτο---ἐραςαί μου ἴῃ οοπι. 12.}] αὶ οαπὶ ἰηϊεττηθά. 240. 
χαὶ κομιῶμα!) καὶ οἰκιεμαι 130, 311. καϑ' ὥραν αὐτΞ] και ὡραν 
αὐτῷ 147. ρίτηϊτ. καὶ 1.3. καὶ ἐν καιρῷ αὐτῷ Ογτῖ!!. ΑΙεχ. ἢ, 
ςο). ἐν καιρῷ αὐτῷ Απῇ. ἘΔ. καὶ τὸν---καιρῷ αὐτῷ] αὶ οὐπὶ ἰηίετ- 
τηεά, Ασπι. Ἐὰ, καὶ τὸν οἶνόν μου] - καὶ τὸ ἐλάιον μου 40. (311. 

οτ. ἐλεον.) τὸ Οοαϊΐοεβ δεῦρ, καὶ τὸν οιἰκὸν με 132.οθ. ἐν καιρῷ αὐ- 
12] καὶ τὸ ἐλαιον ἐν καιρω με {0 ὃς 120. καὶ ὠφελᾶμαι] καὶ λήψο- 
μαι Οομρί. - ἐπ᾽ αὐτῆς Αγ. Εά. καὶ τὰ ὀθϑόνιά μου] κα μου 
Αἰδδη. 1. 81.- τὴν ἀσχημοσύνην αὐτῆς] τὴν αἰσχυνὴν ἀυτῆς ΧΙ], 
42, τού, 233. (οπρὶ. Ογπη}}. ΑἸεχ. 1. οἶς, Βαθεξ τὴν Πιργαίοτιριῖ. 80 

εδθπ) τη. 228. τὴν 1ς3. τὴν ἀσχημοσύνην αὐτοις τὃς. 

Χ. τὴν ἀκαϑαρσίαν αὐτῆς] την αἀσχημοσυνην αὐτῆς ὅ2, Βό, 147, 

2439. ἐνώπιον] ἐναντίον ΧΙ], 26, 40, 40, τού, 130, 1ς3) 233ν 311. 
ΑἸεκ. εναντι 68, 87) 91, 97, 228, 2310. ΑἸΙά. ὙΠεορηγ!. καὶ ἐϑεὶς 

οὐ μὴ] καὶ μηδεὶς Οοτηρ!. ἐξέληται αὐτὴν] ἐξελειται αὐτὴν 46, 6, 
147,33. ἀφέληται αὐτὴν ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 1. οἷς. α αὐτὴν Ατγῃχ. Ἑά. ἐκ 
χειρός μ8] ἐκ τῆς χειρὸς μᾶ 40, 42. ΤΒΕοΡἢΥΪ. κα κ ΟΥὙΠ|}, ΑΙοχ. ]. οἷ. 

ΧΙ. ἑορτοὺς αὐτῇ} ῥτγωταῖτ. τὰς 40, 42, τού, 1.7. ΑΪδεχ. Ργω- 

τηϊζ. καὶ σᾶσας ται ος,. ι8ς. ΡΥΘΠΊΜΙ. σᾶσας 114. ῬΓΘΟΤΊΪ. καὶ 

Ατη). Ἑά. ἕρρτ. αὐτ. καὶ τὰς γεμην. αὐτ.} Γοπρῖ. ἔργ 11η. 8Ὸ αἱ. 
πη. 228 καὶ τὰς νΒμῆν. αὖτ. καὶ τὰ σαξᾷ. αὐτῆς] εἰ πεοηιεπία: εἰ 

“αόϑανα Ἡΐετου. καὶ τὰ σάξῥατα αὐτῆς] , αὐτης 87, 97, 228, 310. 
ΑΙά. ὙΤΠεορίν!. 

, ΧΙ], Καὶ ἀφανιῶ] καὶ αφανισω τοό. ἄμπελον αὐτῆς] ῥγαετλϊεῖ, 
ὅσα εἶπε] ρτεετηϊτῖ. καὶ ὅα, 86, 147. φμα ἀἰϊχὶ! Ἡϊετοη. 

Μισϑώματά με] μισϑωτα με 147. Οὐρὶ. ργοπηῖες. ὅτε Ασγηγ. Ἐά. 
ταῦτά ἐςιν} ἴτ. 22, 26, 42, ςτ,) 62, 86, ος. 147, 153, 18ς,) 228. (ΟΠΙΡΙ. 
α ἔςιν 228, Ογη!!. Αἴεχ. ᾿,. 398. ἃ ἔδωκαν μοι] α ἃ 147, 518. Ογ- 
Ὑ}}. ΑἸεχ. 1. οἷ, ἃ φεδωκαν μοι (6) 211. οἱ ἐραςαί μ8] οἱ ἐρασμιοι 
με τοό. καὶ ϑήσομαι αὐτὼ] καὶ ϑήσωμαι αὐτὴν 46. εἰ βόπαπι ἐαπε 
Ηΐεγοη. καὶ καταφάγεται δια. αἀ ἔῃ. ςοη,. ἴε4.] 240. καὶ κατα- 
φάγεται αὐτὰ] και καταφαγεται αὐτὴν 26. και φάγεται αὐτὰ 130, 
2411, και καταφαγετε αὐτὰ 14.). εἰ εοπ δάση! ἐαη; ἘεῖΟΙ.. τὰ 

ϑηρία τὰ ἀγρ8} ργαπηῖτι. καὶ, εἰ ροπῖς μοίξ ἐρανὰ Οοπιρὶ. 
πετεινὰ ὅς. δὰ ἤῃ. φΟηΊ. 7 βαδοὲ δ “μ᾿ Αἰεχ. καὶ τὰ πετεινὰ τὰ 
ἐρανῃ} 2 3... καὶ Οὐπηρὶ. τὰ 5 ἐρανΒ] τὰ αγρξ 1:3. 

ΧΙΠΠ. ἐπ᾽ αὐτὴν] ἐπ᾿ αὐτῆς 26. επ᾿ αὐτὴ ιοό. τῶν Βααλεὶμ] 

των Βααλιμ ος, τιϑς. τῷ Βααλεὶμ ΟΟπΡ!. ἐπέϑυεν αὐτοῖς] ἐπεϑύυεν 
ἐν αὐτοῖς 42,62, 86, 147. επεϑυσεν αντοις 87, 97. 228. ΑΙ4ά, ἐπέϑυ- 
σαν αὐτῇ ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 246. τὰ ἐνωτίω αὐτῆς] τὰ ἐνωτίω ἑαυτῆς 
ΟἸεπ). Αἰεχ. 1. οἷϊ. α αὐτῆς Αἴ. Εά. τῶ καϑόρμια αὐτῆς] ργα- 
αὐἰττ, καὶ τοεριέξαλε Ατηι. Μ8. Αγηγν. 4. καὶ ἐπορεύετο---ἐραςῶν 

ννΝ 
ἘΠῚ τό 

] 

Ὁ ΟΡ. ΑἸεχ. 

Ν ’ ΄ 2 ιφ 3 ἈΝ 3 Ν ’᾽ 

Καὶ μνηςευὐσομαί σε ἐμαυτῷ εἰς τὸν αἰωνγα, καὶ μγηςεῦσο- 

αὐτῆς} κα ουπὶ ἱπιογηγθά. (36. μαθεῖ 'π τπᾶγρ.. 8Ὁ 8]. πγ.} 1.47. 
-ἰγὼ πλανῶ ἴῃ ςοπι. [64.] α (μαθες ἤιρεν γαίαγαῃ) 40. 

ΧΙΝ. τλανῶ αὐτὴν] τυὐλανήησω αὐτὴν 42. 
ὡς ἔρημον] εἰς ἐρημον (Χ]]. οοττ. δ ἀπεῖᾳ. π}.) 452, 62, 8ό, 130, 147, 
230, 240, 311. 

Χν. ᾿Αχὼρ] Ναχὼρ Ατηι. Μ5. (Αγηι. Ἐά. τπᾶγρ. υἱ ΕΑ.) 

᾿Αχρὼρ ϑ8ῖαν. Οἷἶτορ. διανοῖξαι} ῥτατηῖεῖ. καὶ 147. καὶ τάπειν. 
ἐκεῖ ] α 153. εἰ ἀμνεαδίμιγ Ἡϊετοῃ. κατὼ τὰς ἡμέρας τ᾿ --κατὼ 

τὸς ἡμέρας 25] καὶ αἰτεγαῖγ. οὐπὶ ἱπιειτηθά. 9 ς, 114) 18ς. νηπιότητος 
αὐτῆς] τῆς νηπιοτητος αὐτῆς 42. τῆς νεότητος αὐτῆς ΟΟΙΡΡΙ. 
κατὰ τῶς ἡμέρας] τας 22. κα καὶ 40, ς1- 
εἐξοδε αἀντης 433. «αἰεεηβοπὶς ΗἰΪετγοη. ' 

ΧΥῚ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη} εν εκεινὴ Τῇ πμερα ΧΗ, φ6, 49, τοό. 
ἔχειν τῇ Ἡμίρὰ 232. εν ἤ Ἡμέρα ἐχεινῇ 311: λέγεις 

Κύριος] φησιν Κυριος 233. ροηϊῖ ροίξ ἀνήρ μ8 ΑἸεχ. καλίσει με Ι Ἵ 
με 97. (228. δὐάϊε. ἔργα 1ἰη.) ΑἸά. Ὁ ανήρ μου] ὁ ἀνὴρ αὑτῆς 

ἤ 
ἐπορεύετο 

καὶ 
᾿ ὔ Ἅ ν.»0 

ἀναξάσεως αὐτῆς] τῆς 

Ατη. Μ8. με ἔτι) μὲ 22. με δκετι 26, 40, τού,233, 230. ΑἸΪεχ. 
ὙΠΕΡ]. κα ἔτι Αὐτη. Μ8. Ασπι. ΕἘά. Βααλεὶμ) Βααλιμ ος, ιϑς. 

ΧΨΝΙ]. τῶν Βααλεὶμ) α τῶν ὅ2. τε Βααλειμ 228. ἐκ ςσόματος 
αὐτῆς} εκ τοῦ ξομᾶτος αὐτὴ; 22, 36, 42, ξ1) 62) 8ό, ος, 147, 153, 

ιϑς, 228, 238. ὙΕΟΡΗΥΪ. ἐκ σομάᾶτος αὐτων 23. ἐκ σόματος αὐτῷ 
Οομρ!. μνησϑῶσιν ἐκέτι] μνησϑωσιν ετι 26, 49, 01, τού. (Ομ. 
Αἰεχ. κα βκέτι ος) ιϑς. Ασην. Εά. νερογαδέμεν κἰγα Ἡΐϊετοθ. τὸ 
ὀνόματα αὐτῶν] τῶν ὀνομάτων αὐτῶν 22, 36, 42, ξ1) 62, 8ό, ος, 147) 
τ8ς, (228. εχ σοτι. τη. τεο.) 238, 240. ὙΠΕΡ}. τὸ ὀνομᾶ αὐτῶν 

οὖ. ποιπὶμὶς ἐοντρη ἘΠετοι. 

ΧΥΙΙῚ. Καὶ διαϑήσομαι αὐτοῖς] αὶ και (ροίξεα δάϊοτίρι, δ οδά. 
(2.) ςτ. διαϑήκην---ἐκείνῃ] ἐν ἐκείνη τη ἡμερῶ διαϑηκην 23, 26, 40, 
τού, 130, 233, 311. ΑΙεχ. ἐν ἡμέρα ἐκείνη διαϑήκην Οοπηρί. τοῦ 
ἀγροῦ] τῆς γῆς ΟοπιρΙ. καὶ τῶν ἑρπετῶν] και μετα τῶν ἑρπέτων 26, 

36, 42, 40, 62, 86, 87, 91,95, 97. 1ού, 114, 130, 147,13, ιϑς, 228, 
938, 240, 310, 311. ΑἸά. Αἴεχ. ὙΠεοάοτεῖ. ἴ. τοος. καὶ τόξον ἄτε. 
δὰ ἢἤπ. οοπ|.] 240. καὶ πόλεμον συντρίψω) α καὶ πολεμον 23. 
ἀπὸ τῆς γῆς] ἀπὸ προσὼπε τῆς γῆς 40. 
καὶ κατοικιῶ σε] καὶ κατοικιὼ αὐτὰς 22, ςἴ, 62, ος, 114. 147, 1τ8ς; 
Φ38. (οπηρὶ. ΑἸοχ. και χατοιχισω 86. ασε 87, ο7. 228. ΑἸά, εἰ λα- 

δἰίατε ἐὺς ἐξηήντωι Εἰατό πὶ ἐπ᾽ ἐλπίδι} ἐν ελπιδὶ ος, τὅς. 

ΧΙΧ. Καὶ μνηςεύσομαι τ --αἰῶνα] λα οὐπὶ ἰηϊεγηχοά. 26, 68, ο7, 
(228. δἀίοτίρι. πιᾶγρ. δ 8]. τι.) 310. Α'4, Καὶ μνηρεύσομαι σε 1"] 
καὶ μνηςευσομαι σοι 147. καὶ ὶ μνηςεύσομαι σε 23] καὶ μνηςευσωμαι 
σε26. κσεος, ιϑς. ἐμαυτῷ 2] αοζς. Ογη]!. ΑἸεκ. ἴπ (αἵ. Νῖς. 

τοι. ἷ. Ρ. 361. (ΤΙ βεοάοτεῖ. 11. 26. ἢς πῆ.) ἐν δικαιοσύνῃ] εἰς ὡ.- 

καιοσυνὴν 23. “Ἔ εἰς τὸν αἰωνα ([ρτὰ 11π. 40 4]. π1.} οἱ. καὶ ἐν κρί- 

ματι] λ εν τς. Οομιρ!. ΤΗεοργὶ. καὶ ἐν κρίμασι Ογτῖ]!]. ΑἸεχ. 1. 

εἶ. καὶ ἐν ἐλέει] καὶ ἐν ἐλεω 22, 42, ςτν (632. υἱ νἱάειι) 86, ος, 

“ 

ὥλανῳ αὐτῆς 147. 

ἐπι τῆς γῆς τς3. ΤΒΕΟΡΗΥ]. 



Ω ΣῊ Ε. 

β 
ΚΕΦ, ἢ, 

μαί σε ἐμαυτῷ ἐν δικαιοσύνῃ, καὶ ἐν κρίματι, χαὶ ἐν ἐλέει, καὶ ἐν οἰκτιρμοῖς, Καὶ μνηςεύσομαί 20. 

σε ἐμαυτῷ ἐν σίςει, χαὶ ἐπιγνώση τὸν Κύριον. Καὶ ἐξα! Εν ἐκείνῃ. τῇ ἡμέρᾳ, λέγει 
Κύριος, - 

ἐπακόσομαι τῷ ὅρανῳ, χαὶ αὐτὸς ἐπακάσεται τῇ γῇ» Καὶ ἡ 
γη ἐπαχάσεται τὸν σῖτον, καὶ τὸν δι 

οἶνον, χαὶ τὸ ἔλαιον, καὶ αὐτὰ ἐπαχόσεται τῷ Ἱεζραξλ. Καὶ σπέρω ἄυτην ἐμαυτῷ ἐπὶ τῆς γῆς, 23. 

χαὶ ἀγαπήσω τὴν ὃκ ἠγαπημένην, καὶ ἐρῶ τῷ οὐ λαῷ μδ, Λαὸς μοὺ εἰ σὺ" χαὶ αὐτὸς. ἐρεῖ, Κύ- 

ς ΄ ᾿ “, 

ρίος ὁ Θεὸς μοῦ ει συ. 

Νκ 2 
Ν, 3 7 ; ρ 9 “ 

ΚΑΙ εἶπε Κύριος πρὸς με, Ἔτι πορεύϑητι, χαὶ ἀγάπησον γυναιχα ἀγαπωσαν “πονηρὰ, χαὶ τ. 

΄ ΞΡ 
Ν 5». Ν 293 7 2 Ν ν 9 

μοιχαλὶν, χαϑὼς ἀγαπᾷ 0 Θεὸς τὸς υἱὸς Ἰσραὴλ, χαὶ αὑτοι ἐπιξλέπουσιν ἐπὶ ϑεὲς ἀλλοτρίους, 

“ῷ “5: 
᾽ 3 “ 2 3 7 ς 

καὶ φιλᾶσι πέμματα μετὰ ςαφίδος. Καὶ ἐμισϑωσάμην ἐμαύτῳ πεντεκαίδεκα ἀργυρίβ, χαὶ γο- 2: 

ΕῈ μ" τῳ κζ " ν. 5’ Ν Ξ.Ν ε ᾽,’ λὰ ϑη 3.3» Ν Ν. 2 Ν 

μὸρ χριϑῶν καὶ γέδελ οἶνδ. Καὶ εἰπὰ σρος αὐτὴν, Ἡμέρας πολλὰς χαϑησῃ εἴ ἐμοῖ, καὶ οὐ μὴ 8. 

Ἴ δὲ μὴ ψένη ἀνδρὶ ἐτέ Σ ἐξνὼ ἐπὶ σοί. Διότι ἡμέρας πολλὰς χαϑήσονται οἱ υἱοὶ 4 
πορνεύσης, ἐδὲ μὴ γένῃ ἀνόρ! ἕτέρῳ, ΧΑ ΕΥ̓ ᾿ μέρ οἱ 4. 

2 Ν ».ὉΚῪ ΄ "δὲ “ » δὲ 4 9 ΄ δὲ “ 95 ᾿ ΄ Ἰδὲ 

Ισραὴλ, οὐκ ὄντος βασιλέως, 80 ὄντος ἄρχοντος, ὀδὲ ἔσης ϑυσίας, δδὲ ὀντος ϑυσιαξηρίου, δε 

ε ΄ 2ἈΝ δή ἽΝ Ν ζω 2 7 ε εΝ Ἶ ὃ λ χαὶ ἐπιζ ᾽ὔ Κύ ' 

ἱερατείας, ἐδὲ δήλων. Καὶ μετὰ ταῦτὰ ἐπιςρέψουσιν οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ, καὶ ἐπιξητήσουσι Κύριον 5. 

». ν )» “ Ν Ν 
2. »᾿ . 2 Ξι.Ν ἰκὰ ΄ ν » ρ 

τὸν Θεὸν αὐτῶν, καὶ Δαυὶδ τὸν βασιλέα αὐτῶν, καὶ ἐχςήσονται ἐπὶ τῷ Κυρίῳ, χαὶ ἐπὶ τοῖς ἄγα- 

ϑοῖς αὐτῇ ἐπ᾿ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν. 

ἈΚΟΎΣΑΤΕ λόγον Κυρίου υἱοὶ Ἰσραὴλ, ὅτι χρίσις τῷ Κυρίῳ πρὸς τὰς χατοιχέντας τὴν γῆν, 1. 

147, 1.53, 185») 238. καὶ ἐν οἰκτιρμοῖς] α ἐν 26, ό5, 147. Οοπλρὶ. καὶ φιλξσι πέμματα] και φυρωσι τεμμᾶτα ό;, 86, 147. καὶ φιλεσι 

ΒΔΠΙ. Μ. ἢἰ. 137. Ογή!. ΑἸεχ. 1. εἶς, ὙΒΕΟΡΗΎΙ, ποτεσματα (σατέσματα ἴαργα [οτρῖ. Ὁ 4]. τ.} τοό. μετῶ ςαφί- 

ΧΧ. Καὶ μνηςεύσομαϊ σε] καὶ μνηξευσωμαι σὲ “ὅ. ἐν τίει] δος] μετα σαφιδὼν (Χ]]. οοιτ. υε 'π Βά. ΔὉ δηῖίᾳ. πι.) 22, 2ό, 36, 40, 

Ἑ καὶ ἀφϑαρσίᾳ Β4Π]. Μ. 1. οἰξ, καὶ ἐπιγνώσῃ] καὶ ἐπιγνώσει 62, 42,49, 51, 62, 86, τού, 147. 153» 185, 233, 238. ΟΟπιρὶ. ΑἸεκ. Ὑβεο- 

86, 147]. τὸν Κύριον] οτι εγω Κυριος 40. ΟΟΠΊΡΙ. φωίᾳ ερο Τοπιί- Αἀοτεῖ. ἱ. οἷ. ὙΠΕΟΡΕΥ]. δῖαν. Οὗτος. μέτα 23. ςαφίδων Ατπι. Ἐά. 

ππς. Ἡϊετοη. 
1. Καὶ ἐμισϑωσάμην] καὶ ἐμισϑευσαμην 4.ο. αὐτὴν Οοιρὶ. 

ΧΧΙ. Καὶ ἔςαι---Κύριος] λα ουπὶ ἰηϊεγπηεά. 240. ἐν ἐκείνῃ τῇ (ΑἸεχ. ὧὼ Ὁ δὰ ἴῃ οδιαγαξξ. τηΐϊποσθ.) Εἰ εοπακὶ ἐαπὶ ἩΠετοη. Καὶ. 

ἡμέρᾳ] ἐν τὴ πμερῶ εχεινη 22, 51) 62, 86, 147, 153» 18ς. 311. ΟΥΩΪ. ἐμισϑωσάμην ὅζο. δὰ πῃ. σοι. ε4ᾳ.} 240. ὠργυρίΞ] αργυριὼν 22, 

Αἰεχ. νοΐ. υἱ. ραγῖ. '. ρ. 301. ὙΠΕΟΡΒΥ]. ἐν τῇ ἐκεινῆ πμέβα 95, 130. 26, 49, ς1, 130, 238. ΤΠΕΟρΆΥΪ. 5[αν. Μοίᾳ. ὠργυρίοις (οἰτρὶ. καὶ 

ἐπακέσομαι] ἐπακδσωμαι 26. καὶ αὐτὸς] και ερανος Χ11. ὙΒεο- γομὸρ) κόρε ἑνὸς Ατπι. Εά. καὶ γομὸρ ὅς. 84 βη. οοτ.] καὶ δώδεκα 

ΡΕΥ]. καὶ ὁ βρᾶνος 22, 23, 26, 36, 40, 42, 49, 51» ός,86, οι,.95.97» μεδίμνους κριϑῶν καὶ οἴνου ἑἕθδομήκοντα καὶ δυοῖν ὑδριῶν. δ
ῖαν. Οἰἶῖτορ. 

τού, 114, 130, 147» 153» 18ς, 228, 233,238, 240,310,.311- Οοπιρί. καὶ γομὸρ κριϑὼν] καὶ γομὸρ ἑνὸς καὶ ἡμίσεος κριϑηὴς Οὐάεχ πη 

ΑΙ4. ΑΙεχ. Ογηῖ!!. ΑΙεχ. ]. οἷν, ὁ βρᾶνος 87. εἰ ταἰωμι Ηϊεοη. αὐ- ϑεῖρίί. κριϑῶὼν] κριϑης 42. Οομρί. καὶ νέδελ] καὶ εδελ 23. και 

τὸς ἐπακάσεται] οἱ ἐρανοὶ ἐπακέσονται (αἱ. ὁ ἐρανὸς ἐπακούσεται) κεδελ 310. ΑΪεχ. καὶ νεδερ 311. Ἑ ἑνός την. Ἑαὰ. 

Απη. Ἐά, 
ΠΙ. Καὶ εἶπα] και εἰπὸν 22, 36, ς1, 62, 86, 95, 147. 153" 18 ζ, 

ΧΧΊΙ. τὸν σῖτον] τω σιτω 22, 36, 43, 49» 51. 62, 86, 95» 147» “38. Οορί. καϑήση] καϑήσεις 26. καϑιση 40, 86, 95» 97. 1ού, 

153, τιϑς, 238, 240. καὶ τὸν οἶνον, καὶ τὸ ἔλαιον] καὶ τῶ οἴνω, καὶ 130, 18ς, 228, 311. ΑΙά. ὙΒεορῆγὶ. καϑήσει 62) 87, 147. Ἡ σὺ 

τω ἐλαιω 22, 306, 435) 40, 515) 62, 86, 95, 1475) 153» ιϑς, 238, 220. Ατηϊ. Μ5. Αγπι. Ἑά4. ἐπ᾽ ἐμοὶ] αἀΐογ. πιᾶγρ. 87. παρ᾿ ἐμοι. 233. 

καὶ αὐτὰ] και ταυτα 45, 62, 68, 86,91, 97» 130, 147. 228, 310, 311. καὶ οὐ μὴ τπορνεύσῃς] και οὐ μη πορνευσὴ ΧΙ. καὶ οὐ μη τορνευσεις 

ΑΙά. ΤΠεορῆυ!. ταῦτα 87. ἐπακέσεται α') ὑπαχκϑσεται 311. τῷ 26, 36. αὶ καὶ Οοπρρὶ. ὙΠΕοΡὮΥΪ. ἰδὲ μ᾽] δ᾽ οὐ μὴ 46, 40, 42," 

Ἰεζραέλ) τω Ἰσραὴλ 22, 46, 86, ος, 147, 18ς, 238. Οοιηρ!. τῷ ἴεσ-Ὴ͵ 40, ὅ2, τού, 147, 311: ὙΠεορΆνὶ. ἀνδρὶ ἑτέρῳ] α ἐτέρῳ 49.) 51» 62, 

ραελ 23» 130, 311. τῷ Ἰσραελ 6. 86, (8). δάϊοτ. γῆδγρ.) οἵ᾽ 114ν147, 311: Οοαιρὶ. μαᾶθεῖ ἑτέρῳ {Ὁ "Ἡ 

ΧΧΙΙΠΙ. καὶ ἀγαπήσω] καὶ ἐλεήσω ΧΙ], 22, 26, 26, 40, 432) 49» ΑΙοχ. καὶ ἐγὼ ἐπὶ σοι] ροηΐξ ἢπατἰπὶ ροῆ ἐπ᾿ ἐμοι 22, 36, 4
0, 515) 62» 

ει, 65, 68, 86, 87, 91, 95; 97» 1ού, 114). 130, 147, τς, 228, 238,οΘ βό,ρς, 147,13, 18ς,238. 114. Αττῃ. Μ8, Αγπι, Ἐά. 5ϊαν. Οἴἶτορ. 

239, 240, 310, 311. ΑἸΙεχ. ὙΠεορΡαγ]. Ατπι. Εά. 81αν. Μοίᾳ. εἰ πιΐ-. ΤΥ. ἡμέρας πολλὰς] ἴγ. 42. πολλᾶς καϑήσονται] ἴτ. (πρὶ. 

Λτοδον Ἡϊετοη. Ψυϊρ. χαὶ ὠγαπήσω--εἶ σύ κ"} καλέσω τὸν καὶ λαόν καϑήσονται] καϑισοῦται 22, 49, 86, 95. 97» τοῦ, 147. 18ς, 228, 310. 

μδ, λαόν μὲ, καὶ τὴν ἐκ ἠἡγαπημένην, ἠγαπημένην. ὙΓ Ββεοἀοτεῖ. εἰ. το8. Οἥρεη. ἱ. τς8, τςο. Ογπ]]. ΑἸεχ. νοΐ. ἴ. Ῥατί. 1. Ὁ. 59. ὙΒΕΟΡΌΥΙ. οἱ 

τὴν ἐκ ἠγαπημένην] τὴν οὐκ ἡλεημενην ΧΠῚ, 22, 26, 36, 40, 42) 40, υἱοὶ Ἰσραὴλ] κ οἱ 97. (αἀάϊε. ἔργα 0.) 147. Οοπιρὶ. ἐκ ὄντος--ϑυ- 

(ς τ. ἔοτ. ἐλεημενην) 62, 68, 86, 87, 915 93» 97» τού, 114, 130, 147» σιαςηρίου) ἐλ ὄντος ϑυσιαςηρίου Ογη]!. ΑἸεχ. 1.ε. δὲ ὄντος---ϑυ- 

153, 1τ8ς, 228, 238, 540, 310, 311. ΑΙεχ. ὙΠΕΟΡΆΥ]. ΑΓ, Μ8. Αἴ. σίας καὶ ἄνευ ἄρχοντος καὶ ἄνευ κριτῶν, καὶ ἄνευ δώρων (ϑυσί
ων) Οο- 

ΕΑ, 8ῖαν. Μοΐῃη. την οὐκ ελεήμενην, καὶ οὐχ ἡγαπημένην 2309. 47 ἀεχ ὕη15 ϑεγρὶ. δὲ ὄντος ἄρχοντος] ἐκ οντος ἄρχοντος 8). κ ὄντος 

φμα ζεῖ! Αδίψμε νεϊενϊοονΐα Ἠϊετοῦ. Ψυ]ρ. τῷ αὶ λαῷ με] μὲ 53» ΠΡ. ἐδὲ σης ϑυσίας] οὐκ οὐσῆς ϑυσιας ΠῚ, (Χ11. οοῖτ. ἐδὲ 80 

153. 68. εἶ σύ τ᾿-- εἶ σύ “51 α αἰτεγαῖς, οὐπν ἱπιοιτηεά, 62, το, δπῖῖᾳ. π|.) 42,.40,233. δὲ ἱερατείας} ετε μερατειῶς "6,65, τού, 310. 

ο Θεὸς μ8] κδ 147) κόθεος τι8ς. Αἴοχ. Ογγ!!. ΑἸεχ. 1. οἰ. ἐδὲ δήλων] ετε δηλων ὅα, 86, τού, 147» 310. 

ΑἸεχ. γε. ΑἸοχ. 1. οἷς. ἐδὲ δηλώσεως Οομρὶ. 

Ψ. οἱ υἱοὶ Ἰσρ.} κα οἱ Οοπτρὶ. καὶ ἐπιζητήσασι] καὶ ζητήσουσι 

ἩΡΝ ᾿ 22, 23, 36, 42, ςῖ, 62, 86, 87, 91, 95. 97» 147ν 153» ι8ς, 228, 538, 

; τ ἐκ τιίκα πονηρὰ] ἀγάπωσαν πονηρὰν ύς, 86, 919) 147. 1583: 5310, 311. Οοανὶ. ΑἸά. Ὑβεοραγ!. καὶ ἐκζητησεσι 40. Κύριον τὸν 

καὶ μοιχαλὶν] καὶ μοιχαλιδὰ (22. εχ σοττ. Π1. ἴε0.) 40, 42, 130, 153, Θεὸν] τὸν Θεὸν Κύριον Αἴεχ. καὶ Δαυὶδ τὸν βασιλ.] χαὶ βασιλ. 

Ἀ39:: Ἐν βου χαληνοῖ; 14). καὶ μοιχαλιδας 428. ΟΟΠΊΡΪ. “ὁ Θεὸ] Ογῃηϊ!. ΑἸεχ. 1. οἷς. ρ. 428. (Οἢ ρατῖ. 1. Ρ. τό. εἴ 41.) καὶ ἐκςήσον- 

Κύριος Ο(οπιρὶ. τὲς υἱὲς Ἰσραὴλ] τὸν ᾿Ισραὴλ ὙΒΕΟΡΒΥ]. καὶ αὖ. 

τοὶ ἐπιβλέπουσιν] καὶ αὐοι ἀποδλεπεσι ΧΠ], 22, 26, 36, 40, 453, 40, 

ξ1, 915) 95. 975 Ιού, 1ς3) 18ς, 228, 233) 239, 240) 310. ΑἸ4. Αἰεχ. 

ὙΠΕΟΡΗΥ]. αὐτοι δὲ ἐπιδλεπουσι 23. αν. αὐτοὶ δὲ ἀποξδλέπουσιν 

Οοιηρὶ. ἐπὶ ϑεὲς ἀλλοτρίες] εἰς θεὲς ἀλλοτρίους 42. ἐπὶ τὲς ϑεὲς 

τὰς ἀλλοτρίους Οοπρ!. καὶ φιλδσι) καὶ ἐφίλὲν Τπεοάοτεῖ. 1ἴ, ςτ. 

Ι. Καὶ εἶπε---μοιχαλὶν} α αὐτὰ ἱπτεγπεά. 240. πρὸς μὲ, Ἔτι] πρὸς 

μὲ ἔτι, (ῆς ἀϊνὶ(,) ὙΓΠΕΟΡΙγ]. τοορεύϑητι] εἶπε; τπορεύϑητι σὺ Ατηι. 

Εά. 

ται] καὶ κτήσονται τς3. ἐπ᾿ ἐσχάτων) ἐπ᾿ ἐεσχατε ΧΊ], 23.206, 40, 

45, 6:5, 86, 87, 147, 310. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ΟΥ̓. ΑἸεχ. ἰ,. το. εἴ αἱ. ἐπ 

ἔσχ΄ τῶν ἡμερ.] ἱπ πουϊένο ἐδ. Ηϊεζοη. 

, ᾽ δι. .9 

Ι. ᾿Ακάσατε) ργαηιῖτ. καὶ 62. ᾿Ακέσατε--ἰλέγχῃ μῆδεις ῃ 

. 
ὔ ὔ 

-" 

οοπι. 4.1 α οὕτὰ ἰηϊεγαηςά. 240. λόγον Κυρίου] λόγων Κύυριου 311- 



ΚΕΦΟΙΝ. 

“-- 

ὯΩὯκἙ Η ΗΕ. 
- 

2. διότι ἐχ ἔς ιν ἀλήϑεια, δὲ ἔ ἐλεῦξὶ ἐδὲ ἐ ἐπίγνῳρις Θεξ ἐπὶ τῆς γῆ: ᾿Αρὰ; χαὶ ψεῦδος, καὶ φόνος, 

3. χαὶ χλοπὴ, καὶ μοιχεία κέχυται ἐπὶ τῆς γῆς» χαὶ αἵματα ἐφ᾽ αἵμασι μίσχϑφι. 

᾿ΠΡΕγΪ. 

. Ορρρί. Αἰά, ΑΙςχ. Τβεορῆγ!. 
μετὰ σἈ]} μετ᾽ αὐτὰ (22. εἰ μοί αὐτε ἄμο νοζαϑ ἴμπι ΕΓδίᾺ) 23, 42, 

τι χαὶ σὺ ἐπιγνωσιν 22, 36, ς:, 62, 8ό, ος, 18ς, 238. 

Διὰ τῶτο τεν-- 

ϑήσει ἡ γῆ, χαὶ σμικρυγϑήσεται σὺν πᾶσι τρῖς κατοιχξσμ' αὐτὴν, φὺν τοῖς δηρίοις τῇ ἀγρᾷ, χαὶ 
σὺν τοῖς ἑρπετοῖς τῆς γῆς, καὶ σὺν τοῖς “ετεινοῖς τῇ ἐραγξ, χαὶ οἱ ἰχϑύες τῆς ϑαλάασῃς ἐχλεί- 

. Ψουσιν, Ὅχως μηδεὶς μήτε δικάζηται, μῆτε ἐλέγχῃ μηδείς" ὁ δὲ λαός μου ὡς ἀγτιλεγόμενος ἷε- 
ρεύς. Καὶ ἀσθενήσει ἡμέρας, καὶ ἀσθενήσει ὁ προφήτης μετὰ σδ' γυχτὶ ᾧμοίωσᾳ τὴν ματέρα 

σου, 
ε ᾿ ε 2 ΜᾺ ἰοὲ Ω » 3 ΄ ϑ ’ 

Ὡμριώϑη ὃ λαύς μου, ὡς ἔχ ἐχὼν γνῶσιν ὅτι σὺ ἐπίγνωσιν ἀχώσω, χάγῷ ᾳἀπώσομαί σε, 

τῷ μὴ ἱερατεύειν μοι" χαὶ ἐπελάϑρυ γόμον Θεβ σῷ; χάγῳ ἐπιλήσομαι τέχγων σου. Κατᾷ τὸ 

φᾳληνος αὐτῶν, ὅτως ἥμρρτόν μοι" τὴν δόξαν αὐτῶν εἰς ἀτιμίαν ϑήσομαι. ᾿Αμαρτίας λαβ μου 
φάγονταμ" χαὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν λήψονται τὰς ψυχας αὐτῶν. Καὶ ἔςαι χαϑὼς ὁ λαὸς, 
οὕτως χαὶ ὁ ἱερεύς' χαὶ ἐχδικήσω ἐπ᾽ αὐτὸν τὰς ὁδὰς αὖτ, χαὶ τὰ διαξόλια φὐτῇ ἀνταποδώσω 

3 (ὦ Ν -ς 3 ᾿ ρ᾿ 9 ΄-ς 3 ’ 

αὐτῷ. Καὶ φάγονται, χαὶ οὐ μὴ ἐμπλησϑῶσιν' ἐπόρνευσαν, χαὶ οὐ μὴ χατευϑύνωσι" διότι τὸν 

,. Κύριον ἐγκατέλιπον τ φυλάξαι. Πορνείαν χαὶ οἶνον χαὶ μέϑυσμα ἐδέξατο χαρδία Λαδ με ἐν 

σῳμβόλοις ἐπηρώτων, χαὶ ἐν ῥάδδοις αὐτῇ ἀπήγίελλον αὐτῷ" τπογεύματι. πορνείας ἐπλανήθησαν, 

νἱοὶ Ἰσραὴλ] ργαυαῖεῖ. οἱ 22, 26, 26, ξι, 62, 86 τού, 147, 233, 238, 
311. ὅτι κρίσις] διοτι κρισις ΧΙ], 42, 49, τοό, 233. (οπιρὶ. ΑἸεχ. 
γα}. ΑἸοχ, «κοΐ. οἱ, ματῖ. 1. Ρ..299ς.- διότι διο. δα β8η. ςοπι.} ἐκ ἔξιν 

ἐν αὐτοῖς ἀληϑεία, ἐδὲ ἐπίγνωσις Θεξ. Ιτεη. Ρ. 8ς. διότι ἐκ ἔριν] ὅτι 
ἐκ ἕςιν Οοιηρὶ. 

11. καὶ ψεῦδος} ργαπιῖτς, καὶ φόνος ([ογί. φϑόνος) Ογη!}. ΑΙοχ. 1. 
εἷς. καὶ φόνος] κα κρμ.49. Οοπιρί. καὶ φϑονος 6, 86, 147. κλοπὴ, 
καὶ μοιχείᾳ] μοιχείᾳ κοι κλαπη ις53. κέχνται) ἐκκεχυται 40, 42, 
49ῶ» 153»233- ΟΟμΡ]. ἐπὶ τῆς γῆς} ΠΆθεῖ (00 “μ ΑἸεχ. καὶ αἷ- 

ματα) Αμαι 163. καὶ αἷμα Οομιρὶ. ἐφ᾽ αἵμασι] δ αἰματα 36, 
311. ἐφ᾿ αὐμᾶτι 91. 

ΠΙ. Διᾷ τᾶτο πενθήσει. ΠΕ πενϑησὴ τθς. καὶ σμικρυν- 

ϑήσεται!] πδδεῖ τι Ἀς 22, 238. Α]εχ. καὶ ασϑενησει 23. λα 130,23 3 
311. Οομιρὶ. Ογπ!!. Αἴεχ. 1. οἴ, σὺν πῷσι] ἐν τασι 1ς3. σὺν 
τοῖς ϑηρίρις]: Ῥγαιηῖε, καὶ. 8). καὶ τοῖς ϑηρίοις ΤΠεοραγ. καὶ σὺν 
τοῖς ἑρπ. τῆς ὙΠ} 23. (Οὐαιρὶ. Ροηΐς Παῖπν ροίξ ξρανε τού, 311. 
βαθεῖ Ὁ ““ ΔΙεχ. καὶ οἱ ἑ ἔχϑύες] α οἱ Οομηρὶ. 

ΙΝ. Ὅπως μηδεὶς] καὶ μηδεὶς Οὔτ. μηδεὶς τ" --- μηδεὶς 29} 
ἀδεὲς ἢ ἥ ὃς δικάζηται καὶ ἐχ ἔτος ὃς ἐλέγχῃ Αι. Μ5. Αγῃ. Εὰ. 

«τε δικάζηται] μητε διδαξηται 62. μήτε δικάζη Οοπιρί. μήτε 
ἐλέγχῃ! μητε ἐλεγχηται 36, 40, 51, 86, ος, 193», 18ς, 238. μητε 
λεγχειται ὅ2, 86. μῆτε ἐλεγχείτε 147. πέφηε ἀγρηαίων Ἡϊετοι. 

εμηδεῖς 4.23. ὡς ἀντιλεγόμενος} ὡς ὃ αντιλεγομέγος 4η.. ἄντι- 

λεγόμενος ἱερεύς} τ. Οομηρὶ. 
Νν. Καὶ ἀσϑινήσει---μετὼ σξ] και τῦροφητης μετὰ σὲ (ει δἀϊυηρὶς 

ορῃ!. Ῥκβοοάεη) 229. Καὶ ἐσϑενήζει ἡμέρας) καὶ ἡσϑενησεν ἡμε- 
φᾶς 36, 49: χαὶ ἀσδενήσει 2.9] α καὶ Οοπιρί. ἀσϑενήσει δὲ ΤΉΘΟ- 

ὁ προφήτης} καὶ τοροφητὴς ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 42, ξ1, 62, 

8), 97. 106,.130, 147, 153, 218, 233) 238, 239, 240, 310, 311. 
και ὁ τροφητῆς ϑό,οι. κα ος, τϑς. 

51, 68, 87, 91,97..130, 228, 310, 311. ΑἸά. μετ᾽ αὐτὰ νυκτὸς 36, 

238. -Ἔ νυκτὸς Οζ, 114) 1τ8ς. ΤΟΝ ΜΒ. ϑῖαν. Οἴἶτορ. -1 ἐν νυκτὶ 
. Οσοάϊςε5 ϑεγρὶϊ. γνυκτὶ] ῥγαπηῖτε. καὶ Οεογε. 

ΨΙ. 'Ὡμοιώϑη] ργαειηϊξ. γυκτι 26, τοῦ. (ΑΙοχ. πῖον ἀποο5.) 

᾿ΩὩμοιώδη--γνῶσιν») ἡσυκάξε ὁ ὁ λαός μου ὁμοιωϑεὶς τότῳ ᾧ ἐκ ἔσι γνῶ- 
σις Οοὐεχ ὑπι5 δεῦρ. ὁ λαός μου)  ὅτος Δγηι. Εά. ὡς οὐκ 

᾿ἔχων γνῶσιν) ὡς μὴ ἔχων ἐ ἐπίγνωσιν Αἴμδη. 11. 16. γνῶσιν] ἐπιγνω- 
᾿άπογνωσιν 147. 

ὅτι σὺ ἐπίγνωσιν] 

α συ 23, 87, 
ΟΙ, 97» 238, 410. Οὐμρὶ. Αἰά. ἜΠΦΟΡΟ.Ι. οτι κᾶι σὺ ἀπογνώσιν 
147. ἐπίγνωσιν ὠπώσω] ἀπώσω γνῶσιν Οομπε, Ἀροῇ. ἰοο. οἶς, 
ἀπώσω] Ἔ συ 23, 87,91) 97, 228, 310. ΑΙά. ὙΒεοραγ.. κἀγώ ὠπώ- 
σομαΐ σε} απωσομᾶ!ι σε καγω 22,23, 36, 42, ς1, 62, 86, 87, ο1, 95; 
97, 153. τ8ς, 228, 238, 310, 311. ΑΖ, Οομπῆϊε, . Ἀροῖξ. Ι. οἷς, καγὼ 

σιν 22, 23. 42, 51,87, 04. 153, 18ς, 228, 238, 240. 

ὅτι σὺ] ἐπεὶ καὶ σὺ (οιμαι. Αροῖϊ 110. νἱ. ς. τς. 

"οι πωώσρμᾳι σε 26. ᾿ἀπώφωμαι δὲ χα 147. καὶ ἀπώσομαί σε κἀγὼ 

. ΟΟὨ}0Ϊ. τὸ μὴ ἱερατεύειν μοι} κα μη ΧΙ], 40, 49, 91, 233,» 311. 
(ομῆε. Δροῖ. 1. οι. Ογη]}. ΑΙεχ. νἱ. μαγτ. ἴ. Ρ.. 13. τὰ μῆ μερατευ- 
εἰν με ὅ2. καγω οτι ιερατευεῖν μοι 130. ἵνα. μηκέτι ἱερατεύης βοι 
Απη. Μϑ. Αση. ΕἘά. καὶ ἐπελάϑου] καὶ ἐπελαθόμην τού. καὶ 

Οομρὶ. νόμον Θεξ σ:} νομε Θεξ σὰ 22, 40) 05, τού, 18ς, 238, 240. 
γον. ΙΝ. 

ΑἸΙεχ. ἘΓπεορῆν!. τὸ νομὲ τε Θεξ σξ 42. νομῶν Θεξ σε 40: 97. 228. 

νομιμὼν Θεξ σε τ ς3. γομὼω Θες, σξ ΕΧ σοσγ. 310. Λ Θεῖ σε Ομιγίοῆ. 

νἱϊ. 407. (Απη. Εά. μαθεῖ ἐπ πιᾶτρ.) καγὼ 29] ροηΐξ ροίξ τέκνων σε 

22, 239 36, ξι, 62, 8ό, 87, οἵ, ος, 97, 147, 153) 18ς, 228,238, 310. 
ΑΙά. ὙΠΕορΡΕγΪ. Ροπὶξ ροΐξ ἐπιλησομᾶι 130,31:. κῷγὼ ἐπιλήσο- 

μαι τέκνων σου) ἐπιλάϑομαι τέκνων σου κάγώ. Οοπιρὶ. ἐπιλήσομαί 
σε χάγω. Ομιγίοῇ, 1. οἷ. ᾿ τέκνων σου] Ῥτρετι, τῶν 42. 

ΝΙ. ὅτως ἥμαρτόν μοι] ὅτως καὶ ἥμαρτόν μοι Ατῃ. ἘΔ. κα ὅτως 
Οεοῖρ. τὴν δόξαν αὐτῶν] ρταετιίτι. καὶ 49. τὴν δοξαν ἀντω τού. 
ϑήσομα!) ϑώσω 40. Αἴεχ. 

ΥΠΙ. “Δμαρτίας] Ργδογηϊττ. καὶ 130,311. φάγονται) φαγωνται 
41ο. καὶ ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶν] καὶ εν ταις ἀμαρτιαις ἀντὼν ος, 
1ι8ς, 310. λήψονται] -Ε λαοι (22. ροίεεα οταῖ, υὲ νἱάεῖυτ) 36, 42), 
51, 153, 238, 240. - αλλοι 87, ος, 97, 1ι8ς, 228, 210. ΑΙά. δε- 

εἰρίοπε αἰϊὶ Ἡΐετοθ. τὰς ψυχρὸς αὐτῶν] α τας 62, ος, 97, 1479 153» 
τϑς, 228, 310, ΑΙ. ργϑιητῖ, καὶ 86. 

ΙΧ. Καὶ ἕρςαι---ὁ ἱερεύς] ὡς ἔσονται λαὸς ἔσονται ἑερεὶς Οεογρ. 

καϑὼς ὁ λαὸς] καϑὼς ὁ ὁ ἱερεὺς Οοηξε, Ἀροΐ:. 118. 11, ο. 6. οὕτως] 
ὅτος 86. καὶ ὁ ἱερεύς] α καὶ 86. καὶ ὁ λαός (οηῆίε. Αροῖ 1. οἶς. 
ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐπ᾿ αυτες 22.23,) 36, 40, 42, ς1)62,86,8γ,0 ς.97, 147, 1ς3, 

ιϑ8ς, 228, 238, 310. ΑἸά. ΤΒΕΟΡΕΥ]. 5ῖλν. Οἴἶτορ. α )ό. τὸν Ἰακὼδ 
“Οἤρεη. 11.418. τῶς ὁδὲς αὐτῷ] ργαταῖτε, ἐπὶ 26. τας οὗξς αὐτῶν 

86, 8), 97.310. ΤΕΟΡΕΥ. ργαπιττ, κατὼ Ατπι. Μ5. ἄπ. Ἐὰά. αὖ- 
τὰ τ εἰ 23] αὐτῶν 22, 23) 40, 42, 51, ό;, οζ, 114» 1477γ13») 18ς, 
428, 540. ΑἸά. ϑ8ἷαν. Οἰἶτος. τῷ διαδόλια αὖτε] τα διαδελια αυ-. 
τῶν 56, 238. Ῥγβηττ, κατ Ασπη. Μϑ5. Ασηι. Ἐὰ. κατὰ τὰ ἐπιτη- 

δεύματα αὐτῷ Οτρεη. 1. οἷ. αὐτῷ] αὐτοῖς 22, 23, 36, 40, 42, 40. 
51, 62, 86, ος, 114, 1.7, 153, ι8ς, 228, 238. αὐτῶν 340. 

Χ. Καὶ φάγονται! καὶ φαγωνται 979 310. ΑΙά, α καὶ Ατη]. Ἐα. 
Καὶ φάγονται---λαξ μξ ἷπ οοπι. 12.} αὶ ουπὶ ἰηϊειτηεά, 2496. καὶ οὐ 
μὴ ἐμπλησϑ.] ἐκ ἐμπλησϑ. Οεογρ. κατευϑύνωσ!ι]) κατευϑυνεσιν Π], 
τοό. κατευϑυνϑωσι 26, 40, 42, 49, 62, 86, 87,91, 95, 97. 147. 153, 

1τβς, 228, 233, 310. Οοχρί. ΔΙ4. Ὑπεορῆγ!. διότι τὸν Κύριον] 
διότι καὶ τὸν Κύριον Οεοτξ. ἐγκατέλιπον] ἐγκατελειπον 26. ΑἸεχ. 
κατέλιπον ΟΟπρΙ. τῇ φυλάξαι] τὸ μὴ φυλάξαι Οοπιρὶ. ἐκ ποα 
εμβοάίγεμ!. ΗἩϊετοη. 

ΧΙ. Πορνείαν] δὐγαηρῖς οοπη. ργθοοά, 22, τού. ὙΓΠεοραγϊ. Αππῃ. 
Ἑάὰ. χαρδια] Ρταετηἶτ. ἡ 42. 

ΧΙ]. ἐν συμβόλοις) {υργαίοτίρε. δῸ ἃ]. τι. αὐ δοϊϊς τοό. εν συμ»- 
ξουλιοις 130. ἐν συμξουλοις (οσοιτ. υἱ νἱάετυτ) 311. “ αὐτῶν Οοπρ. 
ἐν συμξόλαις ΑἸεχ. ἐπ σκραγὶΐς Ἡϊΐετοη. ἐπηρώτων] ἐσκίρτων 1ς3. 
καὶ ἐν ῥαθδοις αὐτῷ] καὶ ἐν ραξδοις αὐτων 40. (οπηρ!. α αὑτα 1ξ3. 
Απῇ. Μ8. Ασηι. ἙἘά. ὠπήγ[ελλον αὐτῷ} απηγίελλον αὐτῶν 22» 
147. ηγίελον αὐτοῖς 43. απηγίελον αὐτω 26, 18ς, 228, 310, 311. 
ΑΙ4Φ. ΑΙεκ. απηγίελλον αὐτοῖς 40. πνεύματι πορνείας] Ργαετηίες. 

οτι 43, 87, 97, 228, 433, 310. ΑΙά. (ΑἸεχ. 110 Χ' ἴπ οβαγαέξ. πίῃ. ) 
ἜΠΕΟΡΗΝΙ: ἐν τότῳ τοορνείας τς Οοἄὐΐςεθ δεγρὶϊ. τωνεύματι τῦορ- 
νείας ὅς. δὰ ἔπ. (ΟΠ. ] φιοπίαπι 2) ισγίμε )ονπιοαιοπὶς (ὐμδὶὶ ψαπὲ αὶ 1)εο 

Λιο. Ἡϊετοθα. τυνεύματι πορνείας ἐπλανήθησαν] α 240. ἐπλανήϑη- 

σαν] απεπλανηϑησαν 4ο. ἐπλανήϑητε Αἴΐβδη. ἴ. 62). καὶ ἐξεπόρ- 

νευσαν] καὶ ἐπορνευσαν 42, τού. Οοπιρὶ. κλ χᾶιν 49. 

ς 



Ω ΣῊ Ε. 

: Ὁ . ΚΕΦ. 

9 Ζ' 4 ν᾿ "ἡ ρ, “Ὁ 3 Ν᾿ Ν Ν ΩΝ 39 7 γ ἐθ ΄ ζον χαὶ 9. "᾿ . ΙΥ, 

χαὶ ἐξεπόρνευσαν ἀπὸ τῇ Θεὲδ αὐτῶν. Ἐπὶ τὰς χορυφὰς τῶν ὀρέων ἐϑυσίαζον, χαὶ ἐπι τὰς βου- 13. 

ν νὴ Ν | , “ Ν Ζ ἈΝ γἰβϑς ὅΣ 

γὰς ἔϑυον ὑποκάτω δρυὸς, χαὶ λεύχης, χαὶ δένδρου συσχιάζοντος, ὅτι καλὸν σχέπη" διὰ τᾶτὸ ἐχ- 

ς “Ὁ Νν ε 7 οι  ΦΦΝ ΄ “ἭΜΙΣ ΟΝ 2) 74 τς 

πορνεύσουσιν αἱ ϑυγατέρες ὑμῶν, χῶϊ Οἱ γύμφαι ὑμῶν μοιχευσοῦσι. Καὶ 8 μὴ ἐπισχεψωμαι ἐπὶ τ4. 

εἰ 

ΤῊΝ 

᾿ 
ἢ 

νπδι 

Π 
ΝῊ 
ΟΝ 
ι 

"4 

τ ἢ 
“ἢ 

ἐν το 
" 

ἐν . 

Ι 
ἡ 

΄ 

Ἀφρου οὐ . ΞΝ νι. 4 ς ᾿' ὦ ΄ Ψ ) 

τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν ὅταν πορνεύσωσι, χαὶ ἐπὶ τὰς γύμφας ὑμῶν ὁταν μοιχεύσωσιν. ὁτι αὐτοὶ 

᾿ .ω 7 δ, Ν ε Ν ε ἣ 

μετὰ τῶν πορνῶν συνεφύροντο, χαὶ μετὰ τῶν τετελεσμένων ἔϑυον, καὶ ὁ λαὸς ὁ συνιὼν συν- 

επλέχετο μετὰ “αϑρνης. 

ἣν ΙΝ ιν ε 3 Νν 2 

χαροίςρησεν Ἰσραήλ" νῦν νεμήῆσει αὐτὰς Κύριος ὡς ἀμνὸν ἐν εὖ 

ς ἰδὲ 

’ 5 

ἔϑηχεν ἑαυτῷ σκάνδαλα, Ἤρέτισε Χαναναίους 

φρυάγματος αὐτῆς. 

ἐχ τῶν ϑυσιαςηρίων αὐτῶν. 

Σὺ δὲ Ἰσραὴλ μὴ ἀγνϑει, 
»ὃϑ Θ᾿ ΟΝ 3; “2 - 7 

μὴ ἀναξαίνετε εἰς τὸν οἶκον Ὧν, χαὶ μὴ ὀμνύετε ζωντα Κύριον. Διότι ὡς δάμαλις “ΦΨαροιςρωσὰ 

ρυχώρῳ. Μέτοχος εἰδώλων ᾿Εφραὶμ 9 

πορνεύοντες ἐξεπόρνευσαν, ἠγάπησαν ἀτιμίαν ἐὰ 
ΕῚ ρϑ 7 3. Ὁ" ΣΝ Υ 

Συςροφὴ πνεύματος σὺ εἶ ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῆς, καὶ καταισχυνϑήσονται 

"“᾿ εε ΝΗ ν. ΄ ᾿. » Ν ν»,ε» ΄“, 7 ΕἾ 7 

ἈΚΟΥΣΑΤΕ ταῦτα οἱ ἱερεῖς, χαὶ “ροσέχετε οἶκος Ἰσραήλ, Χαι ὁ οἰχθς τοῦ βασιλέως ἐνωτίζε- 

᾿ ε "Ὁ Ν δ .,. » ΄ ςςς ἂῷ “Ὁ Ν ε Ε ' 

σϑε, διότι πτρὸς ὑμᾶς ἐξ! τὸ χρίμα, ὅτι “παγίς ἐγενήθητε τῇ Σχοπίᾷ, χαὶ ὡς δίχτυον ἐχτεταμξ. 

3 
93»ϑ δ ΄ 

ε 
΄ Ζ΄ 

γον ἐπὶ τὸ ᾿Ιταδύριον, Ὃ οἱ ἀγρεύοντες τὴν ϑήραν χατεπὴ 

9 ἃς 3 9 3 ’΄᾽ 9 93 

ἔγνων τὸν Ἔφραϊμ, καὶ Ἰσραὴλ οὐκ ἀπέφη ἀπ ἔ 
τ μϑ' διότι νῦν ἐξεπόρνευσεν ἜφΦραϊμ, ἐμιάγϑη 

᾿ " 
ρῳ ρ ἃ. Ων 39. “" Φ ρ. 

Ἰσραήλ. Οὐκ γῆωχαν τὰ διαξόμια αὐτῶν τῷ ἐπιςρέψαι: πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῶν, ὁτὶ πνευμὰ ποῤ- 

ΧΠΙ. ἐπὶ τὰς βενὲς} ἐπι τοῖς βενοις (αἱ νἱἀεῖυτ) 62. καὶ δέν- 

δρου συσκιάζοντος] καὶ δενδρου σκιαζοντος 42. Γ ΠΕΌΡΒΥ] κα και δὲν- 

δρου τοό. καὶ δασίος δίνδρου το Οοὐΐοες ϑεγρὶϊ, ὅτι καλὸν σκέπη] 

“τι κἀλὸν ἐδόκει σκία τὸ Οοὐΐοε5 ϑεγρ!. διὰ τατο---μοιχεύσωσι ἴῃ 

οοτλ. {ε4.7 α οὑπὶ ἱπζεττηθά. 240. ἐκπορνεύσουσιν] ταορνευσουσιν 33, 

46, κι, 62, 86, 95. 130, 147, 143» τς, 238, 311. (ομρΡὶ. αἱ 9υ- 

γατέρες ὑμῶν] αἱ ϑυγατερες ἡμῶν 86. α ὑμῶν Ατηϊ. Ἑά. 

ΧΙΝν. Καὶ οὐ μὴ ἐπισκέψωμαι) καὶ εκ ἐπισκέψομαι 23. ΟΒγγίοίε. 

:, 665. και οὐ μὴ ἐπισκεψομαι 62, 1479ν.233: ὙΠεοραγ}. οὐ μὴ] 

οὐ μὴν ΑΙ4. ἐπὶ τὰς ϑυγατ.} κα ἐπὶ Ομιγίοϊε. 1. οἷ. ὅταν 1“ -- 

ὅταν 451 κ αἰτεταῖν. οὐαὶ Ἰηϊεγπιθὰ, 233. ὅταν πορνεύσωσι] οτὰν πορ- 

γενωσι Π1,36,40, 130,153,238. Οἥρεῃ. 11.114» ς84. οτᾶν μοιχευσωσὶν 

86. ὅταν ἐκπορνεύσωσι Ομγγίς Ι. οἷξ, καὶ ἐπὶ τὰς ἐπὶ Θ΄. 1. οἷ, 

ὅταν μοιχεύσωσι] οταν μοιχενωσι 111, 22, 26,49, τού, 153, 238, 311. 

Οἰρεη. 1. εἷς, (Οἕ, (1. 127.) ὅτι αὐτοὶ] διοτι καὶ αὐτοι ΧΙ], 26, 40, 

τού, 223, 310. ΑΙεχ. οτι καὶ αὐτοι 22, 16, 42, ξι,) 6», 86, οζ. 147. 

1ς3, 18ς, 238, 311. διοτι αντοι 97, 228. ΑἸα, μετὰ τῶν τ᾿ --μετὰ 

τῶν 49} κα αἰτεγυῖγ. οσυπὶ ἰητεττηθά. 233. μετὰ τῶν πορνῶν} α τῶν 

ΑΙά. συνεφύροντο] συνανεφυροντο (ΧΠ]. εχ οοττ. ΔΡ 8πι4. τη.) 40, τς3. 

Οοπρὶ. - Ῥτϑεπαῖτ, καὶ τ8ς. καὶ ὁ λαὸς] α ὁ 36, 45, εἴ, 238. - σα 

ος. Αται. Εά. τ μου Ατηι. Μ8. ὁ συνιὼν οὐ συνιὼν 23, 42» 310. 

᾿Οοπιρῖ. ΑἸεκ. κα ὁ 95, τϑς. ὃς οὐ συνίησι τῶτο Ατηι. Μ8. - τᾶτο 

Δτπι. Ἐά. [ἡ Ἑδιίίοης Βοῆδπα ἱερίτυγ ὁ μὴ συνιὼν, εἴ μυῖς δα ἤίρυϊα- 

τὰ Ψεγῆο 1,2ἴπὰ ἴῃ Ἐά. Ραβεηῆ 1628. μετῶ πόρνης} πόρνη ΟἸεῃι. 

ΑΙεχ. 1. εἶξ. 

ΧΥ. μὴ ἀγνόει] μη ἀγνωκει ό2, 147. διὰ σδ' Αται, Μϑ8, 

καὶ Ἰόδα] καὶ κατακρίνε τὸν ᾿Ιέδα Ατηι. ΜΒ. καὶ καταγίνωσκε τὸν 

Ἰῴδα 2. Οοάϊοες ϑεγρῖ. μὴ εἰσπορεύεσθε] μη εἰσπορενεσϑαι 62, 86. 

μὴ εἰσπορεύου Οοάεχκ ὑπὺβ 8ετρὶ!. καὶ μὴ ἀναβαίνετε) και μὴ ανᾶ- 

ξαινεται ςῖ; 62, 147. καὶ ἀναβαίνε Οοάεχ υπὺ5 ϑεγρῖ. Ων] της 

αδικιας ΠΠ, (ΧΙ. πιαγρ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) 26, 26, 40, 68, 87, (τ. δάἀάϊ!. ὧν 

τεῦ. τι.) 97, τού, 228, 233, 310. ΑΙά. ὙΒΟΟΡΕΥ]. -ξ- τὴς αδικιας 40. 

"147. καὶ μὴ δε. 84 Πη. ςοπ1.} εἰ πε 7μγοῖίς : ἘΚ ίοὶ Τονεῖπες. 

Ηΐετοθ. ζῶντα Κύριον} ργαεπλῖττ, τὸν 42, 62, 86, 147. ζῃ Κύριος 

Οοπιρὶ. κυρίους ψεύδεις 5ῖΑν. Οἴἶτος. 
ΧΥῚΙ. Διότι] οτι ΧΙ], 235, 23, 26, 26, 42, 40, ξ1, 86, 87, οἵγ 91» 

97.» 1ού, 1ς3, τϑς, 228, 233» 238, 310, 311. ΟΟμρί. ΑἸά. Αἰεχ. οτι 

Γαλγαλα αὐχμαλωτευϑήσεται; και Βεϑὴηλ ἐξαι ὡς δχ͵ ὑπαρχδσα'" οτι 

62. ἔς, πᾶ αἰχμαλωτευομένη αὐχμαλωτευϑ. 86, 147. κ διότι δίαν. 
Οἶτορ. πιαροίςρησεν] ταροιςρισεν 26. (ὐοπιρὶ. ρῥγαττ. ουτὼ 40. 

-«πταρωιςρῆσεν 490. τῳ αροιςρώσεν τοῦ. νὺν νεμῆσει αὐτὲς} γυν νεμηΓη 

αὐτας 26, 147. ΡΓοπηῖττ. καὶ 40. νὺν ἐμισησα αὐτῆς τς3. νῦν νεμεῖ 
αὐτὰς ΟοπρΙ. Κύριος] ργαπηῖτῖ. ὁ ᾿ς3. ὡς ὥμνὸν] ὡς ἄρνον 1ς3. 

ΜΝ) φ . “2 ᾿ 

ΧΥΙΙ. ἔϑηκεν---Χαναναίους ἴῃ ςοπ,. (ε4.] ἔϑηκεν ἑαυτῷ σκάνδα- 
24. 7 “ΦὍΦ ὔ 

λον εἰδώλων τὼν Χαναναίων. Ατῃ. Ἐά. 

87), 91, 975) 228, 3110. (οπιρὶ. ΑἸά, 

(ε5 ϑεγρ. 

ἔϑηκεν ἑαυτῷ} εϑηκεν αὐτῶ 
σκάνδαλα] σκάνδαλον 8 (οαϊ- 

τοῖτ καὶ Ομ. 

ΧΥΠΠ. Ἠρέτισε] πρέτῆσε 147. ρετισᾶν 233. Ῥγϑτηϊῖ. καὶ 

Οοπιρὶ. φγονοοαυ Ἡϊετοη. Ἠρέτισε Χαναναίους] ἠρέτισαν εἴδωλα 

Χαναναΐων' πάντες ἡγάπησαν οἶνον, ἄφετε αὐτῷ (ἀἰκεεηε 11) ται. 

Μ8. ὥς, πἰῆ ἄφετε αὐτὸν, 7) (οάϊοε5 ϑετρῖϊ. τᾶντες ἠγάπησαν οἶνον 
"“ 3. ν» 3.ϑ, 2 ’ὔ 

Φ. 

ἄφετε αὐτόν" ἡρέτισαν Χαναναίους Οοάεχ ὑπι5 ΘΕΓΡΊΙ. πορνεύοντες 

ἐξεπόρνευσαν] ἐξεπόρνευσαν τοορνείαν Ἄττῃ. Ἐὰ. ἠγάπησαν] ῥγᾶ- 

φρυώγμ. αὐτῆς] φρυαγμ. αὐτῶν ΠῚ, (ΧΙ. οοττ. 

αὐτῆς Ὁ δΔηίίᾳ. πι.)} 22, 26, 36, 40, 42, 49, 51» τού, 1ς3,) 228, 233», 

2438, 230) 240. (οπρὶ. ΤΙ ΒΕΟΡὮΥΪ. Αγη. Μϑ5. 

ΧΙΧ. Συςροφὴ] οὐ ςροφη τοό. συςροφὴν 2390.. Συςροφὴ---ατί- 

ρυξ. αὐτῆς} Ταγὖο (ῥί γέμει διαὶ ἐπ αἰϊς εγως Ἡϊετοη. πνεύματος} 

Ἢ αὐτὰ 22, 42, ὅς, 86, 147, 153» 228. σὺ εἶ] συριεῖ 22, 23» 42» 

40, ὅα, 86, (91. ἴοτ. συρείει) 147,.1.53» 4.28, 230, 310. Ατηι. Μ8. Δπη. 

Ἐά. αυτες συριεῖ 16, ςτ, 95, 185, 238. συνιει 97. ΑΙά. αὐτῷ συ- 

ριεῖ ϑίαν. Οἷἶτορ. ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῆς] ἐν ταις τῆερυξιν αὐτῶν 

111, 26, τού, 228. κα ταις 23, 405 130,)233, 311- Οοαιρί. σττέρυξ. 

αὐτῆς] πτέρυξ. αὐτῇ 81ν. Οἴἶτορ. καὶ καταισχυνϑήσονται) και 

καταισχυνϑησεται 42. ἐκ τῶν ϑυσιαςηρίων] ἐχ τῶν ϑυσιὼν 87, 97» 

228. ΑΙά. ΤΙ ΕΟΡΗΥΙ. 

Ι. ᾿Ακέσατε ταῦτα] ακεσατε δὴ ταυτα 56. 

14). ὥτπερεις τς3. οἶκος Ἰσραὴλ] οικος τε Ισραηλ 52, 62, 87. 97. 

147, 228, 2410. ΑΙά, καὶ ὃ οἶκος] α ὁ 26, 40, 9» 97, τού, 130, 143», 

1τ8ς, 228, 210, 311. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. τῷ βασιλίως] α τὸ Οοπιρὶ. 

ἐνωτίφεσϑε} ἐνωτισασϑε 22, 36, 51, 62, 130) 238, 311. διότι τορὸς 

ὑμας] οτι ρος ὑμᾶς 23) 07. Ογη]]. ΑἸεχ. 111. 44ξ- ὅτι παγὶς ἐγε- 

νήϑητε] οτι σάγις ἐγενηϑὴ 22, 95. 147» ι8ς. ΑΙά. ΤᾺΘΟΡΕΥΙ. ροηϊῖ 

ροῖξ Σκοπιᾶ σοπηρὶ. τῇ Σκχοπιᾷ] ργϑπαῖζξ. ἐν Ὁ 5, :τιϑς. ἐπὶ τὸ Ἴτα- 

δύριον] ἐπι τὸν Ἰταδυριον 22, 147. ἔπι τὸ Θαξωρ πιᾶῖξ. 42. ἐπι τὸ 

Ιταμωξυριον 239. ἐπὶ τὸ Ταδὼρ Οοπιρὶ. 

11. Ὃ οἱ ὀγρεύοντεςἘ] α ὃ Οοιαρ!. ὃ οἱ ϑηρεύοντες ὙΉΕΟΡΕΤΙ. 

κατέπηξαν] κατεπΐηξζαν τς 3. ΟΟΠΙΡΙ. χατέπληξαν Ογγ}}. ΑἸεχ. ἵ, 9ο. 

(ΟΝ 'ν. τος.) ἐγὼ ϑὲ] ἐγὼ εἰμι Ατι. Μϑ. Ατπι. Εά. ὑμῶν] 

Ἔ με τ» 18ς. ΟἸεη,. ΑἸεχ. Ρ. 120. (ΟΕ, ρ. 990.) 

11. ᾿Εφραὶμ 1" --- Ἐφραὶμ 291 α αἰτεγυῖγ, οὐαὶ Ἰηϊεγηγοά, 62, 310. 

καὶ Ἰσραὴλ) και τὸν Ισραηλ 87, 97. 228. Αἰά. 

ἐριῖν ΧΙ], 23, 26, 40, ος» 18ς, 238, 310. ΑΙεχ. οὐχ απεςησῶ 68, 97, 

228. ΑἸὰ, ὙΓΒΕορΡἢγὶ]. ἀπ᾽ ἐμξ] μὲ 23, 8ό, 147. 

οἱ ἱερεῖς} κα οἱ 22», 

οὐκ ἀπεςησᾶν 87. 

ἐμιάνθη Ἰσραήλ] ργαιηῖε. καὶ 40, 130, 311: Οοπιρὶ. Αται. Μ5. Απῇ. 

ἙἘὰ. ϑ8ϊαν. 

ΙΝ. Οὐκ ἔδωκαν] ροίξ οὐκ ἔργα (οτἱρῖ. σοι ΔὉ αἷ. τ. 91- ργβιηϊῖ, 

καὶ Οοπιρί. πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῶν] κα τον 97. 228, 310. Οομρρὶ. ΑΙ. 

«ὦ Τοπιίπεπι θέμα μασι. Ηϊετοη. πορνείας ἐν αὐτοῖς] ἐν αντοὶς 

πορνειας 23. ἔν αὐτοῖς ἐς. ἐξὶν ἐν αὐτοῖς 22, 36, 42, 51» 65, 86, 95, 

147» 1.93, (ι8ς. εν ἰηῖοτ ἴπ. 8 πιᾶπὺ Ῥυϊπι8) 238." ἐξιν ἐν μέσῳ αὐτῶν 

Οοπιρὶ. οὐκ ἐπέγνωσαν] οὐκ᾿ εγνωσαν οοἵτ. 238. 

χαὶ ᾿Ιόδα μὴ εἰσπορεύεσθε εἰς Γάλγαλα, χαὶ 

ξαν: ἐγὼ δὲ ταιδευτὴς ὑμῶν, Ἐγὼ 

οὐκ ἐπίς") ξκ αἴο 



12. 13. 

ΩΣ Η ἙἘ. ᾽ 

γείας ἐν ἀὐτοῖς ἐς!" τὸν δὲ Κύριον οὐκ ἐπέγνωσαν. Καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕδρις τῇ ᾿Ισραὴλ εἰς 

πρόσωπον αὐτϑ" χαὶ ᾿Ισραὴλ χαὶ Ἐφραὶμ ἀσθενήσουσιν ἐν ταῖς ἀδικίαις αὐτῶγ' χαὶ ἀσϑενήσει 

χαὶ ᾿Ιόδας μετ᾽ αὐτῶν. Μετὰ προδάτων χαὶ μόσχων πορεύσονται τϑ ἐχζητῆσαι τὸν Κύριον, χαὶ 

οὐ μὴ εὕρωσιν αὐτόγ' ὅτι ἐχχέχλικεν ἀπ᾽ αὐτῶν, Ὅτι τὸν Κύριον ἐγκατέλιπον, ὅτι τέχνα ἀλλύ-: 

. τρία ἐγεννήθησαν αὐτοῖς" γῦν χαταφάγεται αὐτοὺς ἡ ἐρυσίξη, χαὶ τοὺς χλήρους αὐτῶν. Σαλ-- 

πίσατε σάλπιγΠπι ἐπὶ τὸς βενᾶς, ἠχήσατε ἐπὶ τῶν ὑψηλῶν, χηρύξατε ἐν τῷ οἴχῳ Ὧν, ἐξέςη Βε- 

γιαμὶν, Ἔφραὶϊμ εἰς ἀφανισμὸν ἐγένετο ἐν ἡμέραις ἐλέγχου" ἐν ταῖς φυλαῖς τῇ ᾿Ισραὴλ ἔδειξα 
4 

“Ἰςᾶ. 
» : Ω 3 ων φ ἰχ Ψ ᾿Εγένοντο οἱ ἄρχοντες Ιόδα ὡς μετατιθέντες ὅρια, ἐπ᾿ αὐτοὺς ἐχχεῶ ὡς. ὕδωρ τὸ ὅρμημά 

μου. Κατεδυνάςευσεν ᾿Εφραὶμ τὸν ἀντίδιχον αὐτῇ, χατεπάτησε τὸ χρίμα, ὅτι ἤρξατο “πορεύ- 

εσσϑαι ὀπίσω τῶν ματαίων. Καὶ ἐγὼ ὡς ταραχὴ τῷ Ἔφραϊμ, χαὶ ὡς χέντρον τῷ οἴκῳ ᾿Ιόδα. Καὶ 

εἶδεν Ἔφραιίμ τὴν γόσον αὐτῇ, χαὶ Ἰόδας τὴν ὀδύνην αὐτϑ' χαὶ ἐπορεύϑη ᾿Εφραὶμ πρὸς ̓ Ασσυ- 

βίους, χαὶ ἀπέςειλε παρέσξεις πρὸς βασιλέα Ἰαρείμ' χαὶ ὅτος ὃχ ἠδυνάσθη ἰάσασϑαι ὑ ὑμᾶς, χαὶ 

οὐ μὴ διαπαύση ἐξ ὑμῶν ὀδύνη. Διότι ἐγώ εἰμι ὡς πανϑὴρ τῷ Ἐφραΐμ, καὶ ὡς λέων τῷ οἴκῳ 
9 “δι ΝΜ ΚΑ3, Ν ς ἰπΣὶ ΄“ 4 Ν ΄ Ν 3 Ν» ε 29 ’΄ . 9 Ιό6δα" χαὶ ἐγὼ ἁρπώμαι, χαὶ ππορεύσομαι, καὶ λήψομαι, καὶ οὐχ ἔςαι ὃ ἐξαιρόμενος. Πορεύσο- 
μαι χαὶ ἐπιςρέψω εἰς τὸν τόπον με, ἕως ὃ ἀφανισϑῶσι, χαὶ ζητήσεσι τὸ πρόσωπόν μδ. 

,. ἘΝ ϑλίψει αὐτῶν ὀρϑριᾶσι πρὸς μὲ, λέγοντες, Πορευϑώμεν, χαὶ ἐπιςρέψωμεν πρὸς Κύριον τὸν 
“ ϑ»Ξ:ε .᾿" [χά ΕΣ γ4 “3937 ε ρ᾿ ΄ ᾿, Α ς ρω ε ξ΄ ς ρῷ 

Θεὸν ἡμῶν, ὁτι αὑτὸς Ήρπαχε, χαὶ ἰάσεται ἡμᾶς, «-ατάξει, καὶ μοτώσει ἡμᾶς, Ὕγιάσει ἡμᾶς 

Ψ. τὸ Ἰσραὴλ] α τὰ 23, τς3. α (Δαἴςήρι. πιᾶγρ.) Αττι. Μϑ8. 
εἰς τορόσωπον αὐτῷ} κατα τρόσωπε αὐτὰ 40. ,. ἀσϑενήσουσιν) ἀασϑε-. 
νησωσιν 22, 62, 14). καὶ ἀσϑενήσει) και ἀὐθυνηθῃ 14). καὶ Ἰώ- 
δας} α καὶ 87, 97, 228, 310. ΑΙὰ. Ὑεορῆν]. σθοῦρ. καίγε Ἰάδας 
ΑΪεχ. 

ΜΙ. τῷ ἐκζητῆσαι] τε 23. τὰ ζητησαι 40. 
τῇ ἔκζητ. τὸν Κύριον] εἰ φμαγεπὶ Ῥονεΐπαπι Ηΐετοα. τὸν Κύριον] α τὸν 
οἵ, 97, 130, 310, 311. ΑΙά, καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν] κα οὐ 406. ὅτι ἐκ- 
κέκλικεν) οτι ἐξέκλινεν ΧΙ]], δύ, 40, 49. τού, 233. Αἰἴεχ. εχκχέκλικεν 
γῶρ 22, 23, 36, ξι, 62, 86, ος, 147» 153») 1ι8ς, 238. (οπΊρ]. 8ἷαν. 

λότι 87, 91, 97, 228, 210, 311. ΑἸά. Οεοτρ. ᾿ΓΒΕΟΡΗγΙ. 

Ἡϊετοθ. ἐκκέκλ. ἀπ᾽ αὐτῶν] ἐξέκλιναν ἀπ᾿ αὐτὰ Ογτ]]]. ΑἸςχ. ἵν. 
464. ἀπ᾽ αὐτῶν] εξ αὐτῶν 23. Οοιηρὶ. 

ΝΠ. Ὅτι-ἐγκατέλιπον] α οὐπὶ ἱπιεγτηδά. 49. Ὅτι τὸν Κύριον] 

ατὸν ςι, 87), 91, 97, 228, 310. ΑἸά, κα οτι 233. ἐγκατέλιπον] εγ- 
κατέλειπον 26, ὅ2. ὅτι τέκνα ἀλλότρια] καὶ τεχνὰ αλλοτρια 42. 

ζητῆσαι ΟομΡΙ. 

εἶδε ίμαοΐέ 

Οοπιρί. ρῥγαπῖ. καὶ ΑἸἰεχ. ὅτι ϑυγατέρες ὡλλοτρίαι Θεοῖς. ἐγεν- 
νήϑησαν] εἐγεννήσαν 46, 62, 86, ος, τού, 147» 153,» τ18ς. αὐτοῖς] 
ἑαυτοῖς 22, 26, ό2, 86, ος, τού, 1479, 153, τϑς. ϑίαν, ΜΙοίᾳ. ἀπ᾽ αὐ- 
τῶν Οεοῦρ. νὺν καταφάγεται) Ργϑτηϊτι. καὶ 87, 97. 228, 310. ΑἸά. 
Θεοῖς. ὙΒΘΟΡΝΥΙ. γὺν φάγεται (οπρρὶ. νὺν καταφάγεται ὅς. δἀ 

βη. οοπι. νῦ; νὺν καταφάγεται ἢ ἡ ἐρυσίξη τὰς κλήρες αὐτῶν ΑἴΠδη. ἣ, 92: 

ἡ ἐρυσίθη} ἡ ερισυξη 1ς3. γυδῖρο Ἠΐετοα. πιεηβι  υὶς. καὶ τοὺς 
΄ ’ δ ν᾿» 

κληρες αὐτῶν) καὶ τὸς καρπες αὐτων 26. καὶ τῆς κληρὲς αὐτξς 233. 

εἰ εἶεγος εογιπ Ἡεοη. ἐκηε ραγεϊδως “μὲς Μ Ϊρ. 
ΨΠΙ. Σαλπίσατε σάλπιγ[!] σαλπίσατε σαλπίσατε δῖαν. Οἴτορ. 

σαλπίσατε ἐν Ῥάμα 6 (οάϊςες ϑεγρῖ!. ἐπὶ τὰς βενὲς] ἐπι τὰς βενες 
ξι. Ἔ Κυρίου ΟἸεπι. Αἰεχ. ρΡι οοο. ἡἤχήσατε] ψυχησατε 62. ἡχὺυ- 
σατεις1. ἐν τῷ οἴκῳ] ἐπι τῶν οἴκων 26. ὮὯιν] . 26. ᾿Αρὼν Οεογρ. 

ἐξίςη] -ἴ οπισω σε 42. Βενιαμὶν] Βενιαμειν 26, 49,238, 311. ΑἸοχ. 
Βινιᾶμεν 130. 

1Χ. Ἐφραὶμ] ρτγαπιῖῖ. καὶ 233. πη. Ἐά, εἰς ἀφανισμὸν] εἰς 

τον ἀφανισμον 130, 311. ἐγένετο] ἐγένοντο ΟΠιγίοίξ. νἱ. 3). ἐν 
ἡμέραις] ἐν ἡμέρα (υϊ νἱἀετυτ) 147. ἐν ταῖς φυλαῖς] ἐν μέσω φυλῶν 
Αστη. 8. Αγ. ἙἘά. τὰ Ἰσραὴλ] α τὸ ος) 1ι8ς. σοὺ Ἰσραὴλ 

ὙΠεορῆγὶ. ἔδειξα τοῖς} ργαεπεῖττ, ἐκεὶ 49. ἐλέγξαι τιςα 130,311. 
εδείξεν τιςα 228. εδεξατο τισα 233. 

Χ. ἐπ᾽ αὐτὰς] ἐπ᾿ αὐτοῖς Οὐπιρὶ. 

ΧΙ. κατεπάτησε] ργϑηλίτ, καὶ 40. Οοπιρὶ. Τ᾽ ΕορΕΥ]. Ασην. Μ5. 
Απη. Εα. Θεό. τὸ κρίμα] α τὸ (22. εγαί.) 2ό, 40, 62, 86, τοό, 
147, 233. Οοπιρί. ΑἸεχ. 

ΧΙ. Καὶ ἐγὼ] -Ἑ ἔσομαι 40. Ατπι. Μ8. ὡς ταραχὴ] ὡς 
ἀράχνη Αἰεκ. - ἔσομαι Αται. ἘΔ. φκα επεα Ψαἱρ. καὶ ὡς κέν- 
τρον] κα και 95, ι8ς. καὶ ὡσει κέντρον 153. 

ΧΙΠ. Καὶ εἶδεν Ἐφραὶμ] καὶ ιδὲν Εφραιμ 26,233. Οὐρὶ. καὶ 
Αγπι. ἘΠ. τὴν νόσον αὐτῷ] τὴν νοσον αὐτῶν τς3.. τρρὸς ᾿Ασσυρίας] 

ρος τῆς Ασσυριες 110, 311. καὶ ἀπέρειλε τρέσδεν.] και ἀπεξᾶλεν 
τρεσξεις 62. Βαθεῖ τρέσδεις (Ὁ “μ᾿ ΑΙεχ. τρὸς βασιλέα Ἰαρείμ} 
προς βασιλεα Ιαριμ 22. τρος βασιλεα 1αρηδ 1ς3. αὐ γτεέρεν αγὶό 
Ηΐετοῦ. αἱ γερέπε μἱίογοηι ας. καὶ ὅτος]) καὶ αὐτὸς 22, 23, 26, 
36, 42, 49, ξ1) 62, 86, 87, ος» 97, 1ού, 147.1ς3, τϑὃς, 28,233, 238, 
410,311. ΟΟΠΡΙ. ΑΙά. ΑΙεχ. ΤΠεοραγ. αὐτὸς 91. οὐκ ἡδυνάσϑη)] 
οὐκ ἐδυνηϑη 22, ξι. ἐκ ἐδυνασϑη 23. Οὐπιρὶ. εκ ηἡδυνηϑη 26, 26, 40, 
42, 65, 86, 87, ο1,) 95. 97. 130, 147, 1ξ3, 18ς, 228, 233, 238, 210, 

311τ. ΑΙὰ, ΤΒΕΟΡΗγ}. ἰάσασϑαι ὑμᾶς] ρυσασϑαι αντες 22, 36, ς:, 
97. 228, 238. ρυσασϑαι υμᾶς 23, 42, 62, 86, (87. πηᾶγρ. αὐυτες) οἵ», 
959 130, 147, 153, 18ς, 230, 310) 311. ΤΠΕΟΡὮΥ], Ατγη). Μ8. Αη. 

Ἑά. δῖαν. Οἴἶγορ. ρυσασϑαι 68. ΑΙά. ρυσασϑαι υμας αὐτες 87. 
διασῶσαι ὑμᾶς (οτηρ. καὶ οὐ μὴ διαπαύσῃ] καὶ οὐ μη διαπαυσει 
36. καὶ οὐ διαπαύσειν Ατηι. Μ5. Ατη). Εὰ. ἐξ ὑμῶν ὀδύνη] ὑμῖν 
ὀδύνας Α΄τη. Μ5. Ατηγ. Ἑά. ὀδύνη] ὀδύνην (οιηρὶ. 

ΧΙΝ. Διότι ἐγὼ] ργϑπιῖτῖ. ἐγένετο γαρ Εφραιμ ὡς περιςερα ἄνες, 
οὐκ ἔχουσα κῶρδιαν, Αιγυπῆον ἐπεκαλεῖτο, καὶ εἰς Ασσυριους ἐπορενετο 
26, 68, 228, 310. ΑΙά, ργαιηϊῖ, εδά, πἰῇ καὶ ἐγένετο γαβ, 97. ὅτι ἐγὼ 

Οὐρὶ. ἐγὼ δὲ Οτρεη, “11.797. εἰμι] α 23. Οοπιρί. τῷ οἴκῳ Ἰόδα] 
Ρτγδταϊτ. ἐν (Χ11. Πιργὰ ἰἸη. 8Ὁ δηϊ. τι.) 1230, 228, 310, 311. τῶ οἰκῶ 

Σ [δὰ 91. ἐν τῶ 1αϑὰ (87, 97). οὔὐπὶ οἰκὼ ἴῃ τηᾶγρ.) Δ]4. ΤΒΕορΗνΪ. 
καὶ ἐγὼ ἀἁρπῶμα!] και ἐγὼ ἄρπόμαι 8ό, 147. καὶ ἐγὼ ἀρξομαᾶι 91. 
καὶ ἐγὼ ἀρπασαι τς3. καὶ ἐγὼ ἔρχομαι Ομ. ΑΙεχ. νοἱ. 1. ρᾶσί. 1]. 

Ρ.241:. καὶ πορεύσομαι] α καὶ τς3. Ἔ ὡς τανϑήρ. ὙΒΕΟΡΗΥΙ. 
καὶ λήψομαι) καὶ λείψωμαι 26. α 1ς3. κ καὶ Ατη. Μί8. Ατῃ. Ἑά. 

καὶ λήψομαι----σορεύσομαι ἷπ οοιη. {ε4.} αὶ οἰπὶ Ἰηϊεγπιεά. τού, καὶ 
οὐκ ἔςα!] α ἐςαι 86. καὶ οὐκ εςιν 87, 07, 228, 233, 310. ΤΓΠΕΟΡΗΥΪ. 

ΧΝ. Πορεύσομα!ι] τπορευσωμαι 46. ῥγατηῖττ. καὶ ΤΒΕΟΡΗγ]. εἰς 

τὸν τόπον με] ἐπὶ τὸν τόπον με ΟΟταρὶ. εἰς τόπον ΤΒΘΟΡΗΥ. -Ἐ καὶ 
ἀναπαύσομαι ϑϊαν. Οἷἶτορ. ἕως δ ζητήσουσι] καὶ ἀφανισϑῶσι, καὶ 

ἐπιςρέψουσι, καὶ ξητήσουσι ϑῖαν. Οἶτορ. ἕως ὅ ἀφανισϑῶσι] Ἐ καὶ 
ἐπιςρεψουσι 22, 36, ει, 95. ιϑς, (2:18. δΌ 8]. πὶ.) 238. ϑῖαν. Οἤτορ. 
Ἔ και ἐπιξρεψωσι 147. ἕως ὅ ἀφανισϑήσονται Οοπηρ. καὶ ζητή- 

σουσι] και ἐπιζητησουσι ΧΙ], 2ό, 4ο, τού. Αἰεχ. καὶ ἐκζητησεσι 42. 

καὶ εἐπιςρεψωσι, καὶ ζητήσωσι 62, 86. καὶ ζητήσωσι 1ς3. καὶ επι- 

ζητήσωσι 233. τὸ πρόσωπόν μου] κα 26. 

Ι. Ἐν ϑλίψει αὐτῶν] οταν ϑλιξωσιν 40, 233. ἐν τῇ ϑλίψει αὖ- 
τῶν Οὐρὶ. ὀρϑριδϑσι] προσορϑριεσιος, τιϑς. ορϑριωσι τς3. Πορ- 
εὐϑῶμεν] δευτε 233. καὶ ἐπιςρεψῶμεν] α ὅ2. καὶ εἐπιςρεψομεν 147. 
λ και 311. πρὸς Κύριον] προς τὸν Κυριον (τον ἔχπργα ἴογ. δ δπεῖᾳ. 

ἢ).) ΧΙ. α Κύριον τς3. 

Π. Ἥρπακε] τέπαικὲν ἡμᾶς 2Ὁ, 36, ςι, 1.3, 238. Ομιγίοί. ἰ. 

3329ς. τέπαικὲν 23ν 429) 49, 62, 68, 8ύ, ΟἹ; 94, 97. 114, 147, ιϑς, 

228, 310. ΑΙα. πεποίηκεν ἡμᾶς 430. Δίμδη. 1]. 252. νεγῤεγαδὶ! Ηϊε- 

τοη. Ὁ ἡμῶς Ατηι. Εά. 5ἰαν. Μοᾷ. Ἥρπακε ὅς. «δὰ ἥπ. οοπι.} 

π΄ α πᾶσι αν ὑπο πα 



Ω ΣῊ Ἑ. 

μετὰ δύο ἡμέραζ᾽ ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρίτῃ ἐξαναςησόμε
ϑα, χαὶ ζησόμεϑα ἐνώπιον αὐτῇ, Καὶ γνω- 4. 

" " Ν 

ΚΕΦ. ΥἹἱ. 

.: ν»Μῶ,. ͵δΎὴ:͵ιο ε ,Ν .φΦῳ δὴν τὰ 

σόμεϑα' διώξωμεν τ Ὑνῶνδι τὸν Κύριον" ὡς ὄρϑρον ἕτοιμον εὑρήσομεν αὐτὸν, χαὶ ἥξει ὡς ὑετὸς 

ἡμῖν ππρώϊμος καὶ ὄψιμος γῆ. 

ὡς νεφέλη πρωϊνὴ, καὶ ὡς δρόσος ὀρϑρινὴ 
5. Ὡς 2 ς . ΄ ΄ 

- Ν, ὌΝ ε ἰφιν 9 Ζ 

αἀπέχτεινά αὐτὸς ἐν ῥήματι ςυματὸς μου" Χαὶ τὸ κρίμα μου ὡς φως ἐξελεύσεται. 

ἢ ὁλοκαυτώματα. 
ῥὸ 

ϑέλω ἢ ϑυσίαν, καὶ ἐπίγνωσιν ἵΘεδ 

τί σὸς πποιήσω Ἐφραίμ: τί σοι πποιήσω ᾿Ιόδα; τὸ δὲ ἔλεος ὑμῶν ς 
ρῶ 

πορευομένη. Διὰ τῶτὸ ἀπεϑέρισα τὰς προφήτας ὑμῶν" 6. 

7 Διεότε ἔλεος 

Αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνϑρωπος ππαραξαΐνων 8. 

διαθήκην" ἐκεῖ κατεφρόνησε μου γαλαὰδισόλις, ἐργαζομένη μάταια, ταράσσουσα ὕδωρ, Καὶ ἡ 9.το. 

ἽΝ ἘΕ ΕᾺΣ “ 3 Ὶ,ᾷΕφχᾷ 
δ». 

ἰσχύς σὰ ἀνδρὸς πειρῶτϑ᾽ 
δ 2 "“"» ΄ 3 φῶ 74 “3 ΄ ὶ 

οἴχῳ τῷ Ἰσραήλ" εἶδον φρικώδη ἐκεῖ, “πορνείαν τϑ. Ἑφραίμ 
Ἂς 

" οὖ 
Ω 3 7’ 2 Ἰὼ 

ἔχρυψαν ἱερεῖς ὁδὸν, ἐφόνευσαν Σίκιμα, οτι ἄγομίαν ἐποίησαν Ἔν τῷ 11. 

ἐμιάνϑη Ἰσραὴλ Καὶ ᾿Ιόδα' ἄρχου 13. 

» ρ Ἶ “.2 

7 ρ᾿ “ὩὍ,΄ρ 

τρυγον σεαύτῳ, ἐν τῷ ἐτιςρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν τὰ λαδ μᾶ. 

᾿ ; Ἔ Ἢ 
ες » ΄ » Ν . ε 

ἘΝ τῷ ἰάσασθαί με τὸν Ἰσραὴλ Χῶι ἀποχαλυφϑήσεται ἡ ἀδικία Εφραιμ, Χαὶ ἢ χαχία Σαμα- τ. 

καὶ χλέπ]ης πρὸς αὐτὸν εἰσελεύσεται, ἐχδιδύσχων ληςὴς ἐν τῇ ὁδῷ 

νείας, ὅτι εἰργάσαντο ψευδῆ: 
)2 ἅμ, Ὁ 7 , ε 4 ᾿Ξ α δι 2 κι ’,’ Ν, ’ 

αὐτῇ, “Ὅπως συνᾷάδωσιν ὡς ἄδοντες τῇ χαρδίᾳ αὐτῶν" σᾶσας τᾶς χκαχίας 

ἀπέναντι τῇ προσώπου μου ἐγένοντο. 
Ν 

’ 39. “" 

ἐχύχλωσαν ἀὐτὸς τὰ διαδϑλιὼ αὐτῶν, 

σεποίηκεν ἡμᾶς 239. ἰάσεται ἡμᾶς] ιασατο ἡμᾶς 56. τασετῶι 

υμας 147. Ῥγετηῖτι. αὐτὸς Απη. Ἐά. πατάξει] ἐπαταξε 40. 

τάξει διο. τἀ 8η. ςοιη.7 α 62. (228. δἀογιρί. τπᾶγξ. 8ΔῸ αἱ. πν.} Αἴδδῃ. 

1. εἷς. καὶ μοτώσει ἡμᾶς) και τοτὲ σώσει ἡμᾶς ιτιοό. καὶ μοτωσεῖι 

υμᾶς 147. εἰ εμταδιὶἐ πος ἘΠ ΕτΟΠ. 

ΠΙ. Ὑγιάσει ἡμᾶς] υγιῶσει ὑμᾶς 147. ργβεποῖτς, καὶ Οομρὶ. 

"Ομ τοῖς. 1. εἰς. γε[υζεϊἑαδὶ! πος Οτίρεῃ. ᾿. 144. ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρί- 

τῇ} ἐν Τὴ τριτὴ ἡμερῶ 22, 51. ἐξαναςήσομεϑα) καὶ αναςησομεϑα 

23. αναφησομεδα 26, 36, 40, 42, 49, 51: ό:, 68, 86, 87. 91.9.5. 97: 

τοῦ, 130, 147) 153» ἴϑς, 228, 238, 310, 311. ΑἸΙά. Αἰἴεχ. Ατμδη. ]. 

κι. Ἰαδον. Ρεὶ. Ρ. “21. Ογηή!!. ἈἸεχ. ἶν. 12). ἀναςησώμεϑα ΟΟπΡΙ. 

"καὶ ζησόμεδα] καὶ ϑησωμεϑα «6. Οοπρΐ. ἐνώπιον αὐτῇ ] ἐναντίον 

'αυτα 22, 36, ς1, 62, 68, 86,91.95.97.130
, 147, 153» 18ς, 228, 238, 

240, 410,.311. ΑἸά. ενᾶντι αὐτϑ 8). ἐν αὐτῷ Ππάογ. Ῥεὶ. 1. εἷϊ. 

ΙΥ. Καὶ γνωσόμεθα] καὶ γνωσωμιεδα 62, 147: σον. Καὶ 

γνωσόμεϑα--- Κύριον] Εἰ {εἴοπιις, εἰ ρεγεψμενιατ πὲ εορποίεανς ἴοπιὶ- 

ἕἤωσι; Ηΐετοπ. διώξωμεν] διωξομεν 130, 1.53. ῥγωταῖττ. καὶ Οοπιρὶ. 

Ατην. Ἐά. εὑρήσομεν αὐτὸν] εὐρησωμιεν αὐτὸν 26, 6, τ47. ΟΟμπΙΡΙ. 

ὡς ὑετὸς ἡμῖν) ἡμῖν ὡς νετος 32, 46, 452, 49, 51» 62, 68, 86, 87). 95. 

143) 18ς, 238, 310. ΑΙὰά. υμῖν ὡς νετος οἵ», 97» 147ν 228. ὁ νετος 

ἡμῖν 130, 311: καὶ ὄψιμος γ] καὶ οψιμος τὴ Ὑὴ ΧΙ], 25, 26, 36, 

λο, 42, 40. 51, 62, 86, ος. 97: τού, 147» 153» τᾶς, 228, 238, 310. 

Οοἱηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. αν Ύ" 91, 130, 311. Οεοτρ. τῆς γῆς 5αν. Οἴἶτορ. 

ν΄. Τί σοι ποιήσω 15} ποιήσω τι σοι 87) 91, 97» 228, 210. ΑἸά. 

ἐχί σοι ποιήσω 29] τι ποιήσω σοι 46, 87. 97. (228. δαΐογ. καὶ ἔργα [1π.) 

4το. ΑΙά. ργαπιτε, καὶ 36, 49- Ἀ τί σοι ποιήσω Ατῃι. Ἐά. τὸ δὲ 

ἔχεος ὑμῶν] δ᾽ δὲ ἐλεος ὑμων 22, 51) ὅω, 147, 238. τὸ δὲ ἐλεος με 40. 

πο δὲ ελεον υμων 228. τὸ ἔλεος γῶὼρ ὑμῶν 8[Αν. Μοίᾳ. ἡ χάρις ὑμῶν 

Ταοῦῦ. ΝΊΠΌ. Ῥ. 388. ὀρϑϑρινὴ} εωϑινη 130) 311. τοορευομένη] τί- 

πἼουσα ϑἴαν. Οἴἶτορ. ἣ ταχέως διαξήσεται 7αοοῦ. ΝΊΔΌ. ἰ. αἴξ. 

ΝΙ. τὰς τροφ. ὑμῶν) ὑμῶν τοὺς προφ. Οοπιρὶ. ὠπέχτεινα αὖὐ- 

τὲς} καὶ ὠποκτενῶ αὐτὰς Αται. Μ5. ρυφυλ, καὶ Ατηι. Ἐά. ἐν 

ῥήματι] ἐν ρημᾶσι ΧΠ. Αἴεχ. γε. ΑἸεχ. νοΐ. ἱ. Ραγῖ. ἴ, Ρ. 58. καὶ 

"τὸ κρίμα μον] καὶ τὸ κριμα σῈ 23. (9 τ. οοττ. Ὁ 8]. πη. μ8) 130, 311. 

Οοιηρὶ. Ατην. Εάἀ. εἰ ἡμαϊἸοῖμπι ἐμππὶ Ηϊεζοη. 

11. Διότι ἔλεος---Θεοῦ]} βἀϊοτῖρε. δ 8]. τῇ. αὐτίχυα {οπρῦσγα 

εγαΐδ. τ. ἔλεος] ελεον 22, 36, 42, ς1,) 62, (86. ἔστ. ελαιον) ο᾽ν 147» 

153, 18ς, (228. πιᾶγρ.) 238. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ.- ς8ο, 957. ἢ ϑυσίαν] 

καὶ οὐ ϑυσιαν ΧΙ, 23, 26, 36, 42) 40, 51, ὅδ, 68, 86, ο᾽, 97. 1ού, 

130, 147, (228. πηαγρ.) 2337 240) 3105).311- Οοτρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟἸεηι. 

Αἴεχ.1. εἶς. Οἴρεη. 11. ς63. Β4Π]. Μ. ἱ. 4οο. Ογη]!. Αἰεχ. νοἷ. ἱ, Ραγί. 11, 

Ρ. 47. εἴ 4]. Αττη. ἘΔ. Οεοῦς. ϑῖλν. Μοίᾳ. (Ὁ ξ. ΟἸειηεπῖ. Ἡοτλ. 3. 

δ. 6.) εἰ ποη (εν ὶβείμηι ἩϊεϊΌΠ. καὶ ἐπίγνωσιν] κα και 87, 97. 310. 

ΑΙ4. ἃ ὁλοκαυτώματα] ἢ ολοχαυτωμαὰ ος, ι8ς. ρτϑτηϊί. μᾶλλον 

Οοιηρὶ. ΒαΠ]. Μ. 1. εἰς. »ιαρὶς φιαπηι ἠοϊοεαιβα Ἐϊετοῃ. 

ΝΠ. παραθαίνων) παραπικραίνων Οοπϑρὶ. παρα. διαϑηήκην] 

2γσἰενγίοης ἐοθβαπεσηίτιπι Ἡϊεῖοσθ. ἔχει κατεφρόνησέ μου] ἐκει κατεῷρο- 

γον ἀλόνοῖον ὅ:, 86, ος, 147,» 18-», 238. Οοηρί. Αττῃ. Ἑάὰ. ἐκεῖ 

κατεφρόνησαν μὲ λέγει Κύριος 8[αν. Οἴἶτορ. 

ΙΧ. Γαλαὰδ τόλις] Γαλγαλα πολις (22. ἱπργαίορι, δ δηίῖα. 

Τα" 

ἐκεῖ ἐπόρνευσεν ἜΦρ. Αττη. Μ5. Ασπη. Ἑὰ. 

οτι εἰργάσατο. 40. Οοαρὶ. 

᾿ς σει Ογεϊ!. ΑἸεχ. ἵ. 214. κυκλώσουσιν Αττα, ΜΙδ. 

3 .-. 9 φ΄ ἰπὰν 

αὐτῶν ἐμνήσθην" γὺν 2: 

Ἐν ταῖς χαχίαις 3. 

τὰ. Γαλαὰδὲὺ 36, 49, ς1ν 96»153» ι8ς,) (228. πιϑερ.) 238,.240.. α 5[αν. 

Οἴτορ. 

Ἃ. Καὶ ἡὶ ἰσχύς σου] καμἢ ἰσχὺς μοὺ 147. ἀνδρὸς τειρατῃ] 

Ῥτδεπττ. ὡς 22,23» 46,49. ξ1, 62, 95» 147. 153» τ8ς, 238. (πη. Μ8. 

ἰηῖες Ἰΐα. ἃ ρεπια τη.) Ατστη. Ἐά. 8[αν.. Οἶτος. ἱερεῖς] οἱ “ερεις σου 

πιᾶγρ. 228. ΡΠ. οἱ 432. ὁδὸν] -ἘἙΚυριε 26, 42) 49, 87» (οι. 

ἔργα ἴῃ. δὸ αἷ. πι.) τού, 240, 310. ΑΙά. ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. σέαπι 8- 

πἰκὶ Ἠΐοτου. Σίκιμα] Σικημα ..3, 46, τοό. Οομπιρὶ. Οἱσικημᾶ 

(οοττ. υἱ ἴῃ ΕΑ.) ος, τς. 

ΧΙ. Ἐν τῷ-- Ἐφραίμ) [κα ἄονιο {{παεἰ οἱ ἀὲ δονγι δία ς ἰδὲ ξογαίσαπ- 

(επι Ἐρλταὶπι . Ἠΐετοθ. Ἐν τῷ οἴκῳ τὰ Ἰσρ.} ἐν τῷ λαῷ ΒαΠ]. Μ.οῚ, 

οἰ. τῇ Ἰσραὴλ] ,α'τα (Χ11. υρταίςηρα δ δηϊίᾳ. τ.) 26, 49, τού, 

13, 233. 310. ΟΟπιρὶ. Αἰεχ. εἶδον] ἴδον Οοπιρί. φρικώδη ἐκεῖ} ὦ 

ες. 86, 3150. ἐκεῖ, πορνείαν τῷ ἘΦῥρ.] ἐχπορνειαν (Ώς) τε Εφρ. 240. 

πορνείαν---τρυγᾶν᾽ σε- 

αντῷ ἴῃ οοπι. ἴε4.} ἐν πορνείᾳ τὰ Ἐφραὶμ ἐμιάνθη Ἰσραὴλ, 
καὶ Ἰζδα 

κατίλιπε τὸν ϑερισμὸν αὐτὰ ϑῖΑν. ΟΙΟΡ. ἐμιάνθη] Ρταεπιῖτ. καὶ 

Απη. Μ58. Ασγη. Εά. 

ΧΙ. «Καὶ Ἰῴδα] καὶ Ιεδὰς (ΧῚ1. οἱ νἱάετιτ) 40,91» οἱ. τού, τ8ς, 

410. Οοπρὶ. Αἰεχ. καὶ [εδας αφηκε ϑερισμον ἀντὰ 22, 46, τι, όα, 

86, 97, 147, (ω28. τϑγρ.) 238, 240. ΔΙά. ὥς, πἰἢ εαυτι, 113. ἄρ- 

ΧΕ] ὦ Ιεαδὰ ἀρχξ΄40. ἄρχε τρυγῶν σεαυτῷ} ἴιὰ γετί. ἐπέρίαπι {6 - 

εἶς νιϑξς Αττα. Ἐάα. τρυγῷιν) τρυγῶν ΑἸά. σεαυτῷ) κ΄ πῇ. Μϑ9. 

ἐν τῷ ἐπιρρίφειν μεῖ ἐν τῷ ὠπορρέφειν ἀπό μου Οεοτς. τὴν αἰχμα- 

λωσίαν] -ἰ- αντα 153. 

1. Ἐν τῷ ἰώσασϑαί μεῖ ἐν τω ιασϑαι με 46, 46,42, 94.130, τ8ς, 

31:1. Οοπηρὶ. ργρτηῖ. καὶ τού. τὸν Ἰσραὴλ] τα Ἰσρῶηλ 153. καὶ 

ὠποκαλυφϑήσεται καὶ ἀπεκαλύφϑη Οουρί. ἡ ἀδικία) ἡ κακία οι, 

233,,311:. καὶ ἡ κακία] καὶ ἡ αδικια 40, 153" ὅτι. εἰργάσαντο] 

οτι ἡγώπησαν 240. εἰργάσαντο ψευδη] 

ψεύδει φητῆσι τὸν Κύριον ]Δοοῦ. Νδ. τορὸς αὐτὸν] πρὸς αὐτὰς 

ΤΒοορμΥ]. εἰσελεύσεται] εἰσῆλθεν Οοιρί. ἐκδιδύσκων ληςὴς] καὶ 

ληςὴς γυμνώσει Ἀπὴ. Μ5. εἴ ἤς κτς πη. Ἐά. ἐν τῇ ὁδῷ αὐτι)} 

α αὺτϑ 23. 

11. Ὅπως συνάδωσιν] οπὼς συναδουσιν 111, 26, τού. ὡς ̓ ἄδον- 

τες] ὡς συναδοντες ΧΙ], 26, 40, τού, 233- ΑΙεχ. τῇ καρδίᾳ αὐτῶν], 

ἐν τὴ καρδιὼ αντων 36, 42) 49, 51» ὅς, 68, 96. 97» τού, 130, Σ47, 1593» 

τθς, 238, 310, 311. ΑΙά. ὙΒΕΟΡΕΥΪ. ἐν ταῖς καρδιαις 220. Τᾶ- 

σας---ἰμνήσϑην] αὶ οὐπι ἰηϊογπιθά. ᾿ς» 114. 186. πάσας τὰς καχίας 

αὐτὼν] τάσων τῶν καχιων αὐτῶν 22) 46, 42, 49: δ[) 68, 87..97» 153» 

238, 310. ΑΙά. πᾶασων τῶν αδικιων αὐτῶν 62, 147. " πασων γὰρ τῶν 

κακιων αὐτῶν 86, 24ο. πασῶν τῶν κακῶν αὐτῶν “ΤἈΦΟΡὮΥΪ. ἐμνη- 

σϑην} ἐμνησϑη 40. εἐμνησϑησαν 233. νἵν ἐκύκλωσαν αὐτὰς] νυν 

εκυκλωσεν ἄντους ΧΙ], 36, 40, 42,49, 51» 62, 8),91,ν 96ν97» τού, τϑς, 

438, 230, 240, 310, 311. Οοπηρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ἐκύκλωσαν] κυχλῶ- 

τῷ τοροσώπϑ μδ 

α μδ 26. 

ΠΙ. Ἐν ταῖς κακίαις αὐτῶν] ἐν ταις καρδιαις αὐτῶν 147: 

αἰς αὐτῶν] κ ἄντων ος, τ8ς. εὔφραναν] εὐφραινονταῖ .130, 31 - 

ἢ 
κα κι- 

Χ 



ΩΣ 

ΚΕΦ. ΥΠ. 
2.“ » ᾿ς ρΦ .΄᾿᾿᾿Γ- 7 2. ᾿ς ν᾿ " ἌΡ ὲ : 

4. αὐτῶν εὔφραναν βασιλεῖς, καὶ ἐν τοῖς ψεύδεσιν αὐτῶν ἄρχοντας. Πάντες μοιχεύοντες ὡς χλίξα. 
. ᾿ ΒΝ φῳ »,. " τω τὼ 

γος χαιϊόμενος εἰς πέψιν χαταχαύματος ἀπὸ τῆς φλογὸς, ἀπὸ φυράσεως ςέατος, ἕως τῷ ζυμωθῆ- 
39. 7 ε ΄ “ ΄ ε » ΙΝ εν . “᾿ ᾿ Ἂ» ΞΡ Ἐ 

γαι αὐτό. Ἡμέραι τῶν βασιλέων ὑμῶν, ἤρξαντο οἱ ἄρχοντες ϑυμᾶσϑαι ἐξ οἴνου, ἐξέτεινε τὴν 
ο ἴω] ἴω 9 ΄ ε 7 9. ΟΦ Φ φνὸ 

χεῖρα αὐτῇ μετὰ λοιμῶν. Διότι ἀνεχαύϑησαν ὡς χλίξανος αἱ χαρδίαι αὐτῶν, ἐν τῷ χαταράσσειν 
2 ν ὦ ᾿ν ᾽΄΄’ ἰχέ 3 ἊΝ 3 ᾽7 9. ᾿ δρ 3 ’ ἧς τὴ ᾽7 ς' ᾿ Ν, ΄᾿, ᾿ 

αὐτὰς ὅλην τὴν νύχτα" ὕπνου ᾿Εφραὶμ ἐγεπλήσϑη, τρρωΐϊ ἐνεγενήϑη, ἀγεχαύϑη ὡς πυρὸς φέγγος. 
΄ . ν Ζ ; »,.,»ν . ος Φ.,. 3. "κε 

Πάντες ἐθερμάνϑησαν ὡς κλίξανος, χαὶ χατέφαγον τὰς χριτὰς αὐτῶν' “πάντες οἱ βασιλεῖς αὐτῶν 

ϑι σι 

Η Ἑ. 

ΕἾ 3 ᾿ ρ 3 ’ὔ Ν ΄ 2 Ν, 3 ρὸ ,Ὃ τ 3. Μῷ ᾿ 

, ἔπεσαν, ἐκ ἦν ἐν αὐτοῖς ὁ ἐπιχαλόμενος πρὸς μέ. Ἐφραὶμ ἐν τοῖς λαοῖς αὐτῇ συνεμίγνυτο, 

Ἐφραὶμ ἐγένετο ἐγχρυφίας, οὐ μεταςρεφόμενος. Κατέφαγον ἀλλότριοι τὴν ἰσχὺν αὐτῇ, αὐτὸς 

. δὲ οὐχ ἔγνω" χαὶ πολιαὶ ἐξήνϑησαν αὐτῷ, χαὶ αὐτὸς οὐχ ἔγνω. Καὶ ταπεινωθήσεται ἡ ὕξρὶς 
3 δ 3 ͵’ ϑ“. Ν 3 2. » Ν, δ... Ν, “ Ν ’ 

Ισραὴλ εἰς πορόσωπον αὖτϑ' χαὶ οὐχ ἐπέφρεψαν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν, χαὶ οὐχ ἐξεζήτη- 
ὃνλς 2 ἰον Ὺ΄“ς Ν ἦ 3 [Χά 

. σὰν αὐτὸν ἐν πτᾶσι τότοις. Καὶ ἦν ̓ Εφραϊμ ὡς περιςερὰ ἄνες, οὐχ ἔχουσα χαρδίαν" ΑἴγυπῆΊον 
3 ρο μ 2 ἰων 

ἐπεχαλεῖτο, χαὶ εἰς ᾿Ασσυρίους ἐπορεύϑησαν. Καθὼς ἂν “πορεύωνται, ἐπιδαλῶ ἐπ᾿ αὐτὲς τὸ δί- 
΄ Ν Ν ΄-Ν “5 δε ΄ ΝΣ Ἵ ΄ ,-ὰΧΝ 3  » μῸ ρὋ 7 ᾿ 

χτυόν μδ, καϑὼς τὰ πετεινὰ τϑ δρανξ χατάξω αὐτᾶς, “παιδεύσω αὐτὰς ἐν τῇ ἀκοῇ τῆς ϑλίψεως 
ρο 3 ρ «“Ψ ᾿ ζ4 Ω ΠΟ» 

αὐτῶν. Οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι ἀπεπήδησαν ἀπ᾽ ἐμδ' δείλαιοί εἶσιν, ὅτι. ἡσέξησαν. εἰς ἐμέ" ἐγὼ δὲ 

ἐλυτρωσάμην αὐτὰς, αὐτοὶ δὲ χἀτελάλησαν χατ ἐμὲ ψευδὴ. Καὶ οὐχ ἐξύησαν πρὸς μὲ αἱ χαρ-- 

δίαι αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἢ ὠλόλυζξον ἐν ταῖς χοίταις αὐτῶν' ἐπὶ σίτῳ χαὶ οἴνῳ κατετέμνοντο. ᾿Επαιδεύ-- 

βασιλεῖς] βασιλεας ΧΙ]. βασιλεα 68, 87, 91,97. 310. Οοπιρὶ. ΑἸά. 
Αγ. Ἐὰ. καὶ ἐν τοῖς ψεύδεσιν} κα τοῖς 23. ἄρχοντας] αρχοντες 

140, 310, 21τ. ΤΓΠεΟΡΏΥ]. 

ΙΝ. ὡς κλίδανος---ςέατος φμαβ εἰἰδαπις αγώσεπε ααἰ σοφμομαίμηι, ἐπ 

ει βίοπενι βαηεπικσ. αὶ σοναπε  βίοπε γεγνιεμεὶ Ἡϊεῖοθ. εἰς πέψιν] εἰς τρε- 
Ψιν τοό. εἰς ἐψιν 14). εἰς πέψιν --φλογὸς] σἀ εονιφωγεπάμηι Οὐὶ- 
δε. ἰϊ. 2ο9. (ΟΕ, ἢ. 618. 111. ς7γ6.) κατακαύματος] κατακαυσει αυ- 
τεῆς 22) 36, 42.) 409 ξῖ, ὅ2, 86, ος, 147, 153, ι8ς, 228. καταπαύσει 

αὐτὰς 114. καὶ κατάκαυσει αὐτὲς 240. δῖαν. Οἴτορς. κατὰ παύ- 
μᾶτος (ἢς) 311. καταπαύσει Αἰεχ. κατακαύματος ἀπὸ τῆς φλο- 

γὸς] ἐπὶ τῆς καυρηρῆς φλογός Οοἴρ!. ἀπὸ φυράσεως] ρταετηϊττ. καὶ 
130, 311. τέατος] εἰς ςεατ. (Άς, οὔπὶ ο ἤιρτα ἴογ.) 147.. ζύμης 
ΟορΙ. ἕως τῷ ζυμωθϑ. αὐτό] ἀομκες γεγπιεπίατειπν ἰομαπ, Ἡδετοη, 

αὐτό] -Έ ολον 22, 36, 42, 40, ς1, 62, 86, 87, 94. 975) 147, 153», 18ς, 
238, 240, 210. ΑἸά. ϑῖαν. Οὗτος. ὅλον Οοπιρ!. τὸ ὅλον ὙΠΕΟΡΗΥΙ. 
τὸ πᾶν ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. 

ν. Ἡμέραι} ργαπιῖι. αἱ 22, 46, 36, 42, 40, 51) 62, 8ύ, ος; τού, 
130, 147. 153) 18ς, 238, 240, 311. ΑΙεχ. ἡμέρῶ 40. ἡμερᾶς 233. 
ἐν ἡμέραις δῖαν. τῶν βασιλέων ὑμῶν] α τῶν 40. “" βασιλεως 233. 
των βασιλέων ἡμῶν 310, 311. ΟὈπιρὶ. ΑΙεχ. τῶν βασιλειῶν ὑμῶν 
ὙΠΒεΟΡΏγ]. οἱ ἄρχοντες] α οἱ (ΧΙ]. ἀἀάϊε. ἔαρτα 1ἴπ. δ ἀηύαιδ αι.) 
22, 36, ςι, ὅ;, 86, ος, 147, 153) 18ς, 233, 238. ΟΟΠΊΡ]. ἀνδρες 23. 

ἐξέτεινε} ἐξετειναν 22, ςτ, 62, 86, ος, 147,1ς3» 18ς, 238. τὴν χεῖρῶ 
αὐτῷ} ἐν τῇ χεῖρι αὐτε ΧΙ]. τὴν χείρα αὐτῶν 22, ξ:1, 62, 86, ος, 

147, 1.3) 18ς, 238. μετὰ λοιμῶν] μετῶ λοιμὸν 86. ἀπὸ λοιμῶν 
Αγ. Μϑ. Αγ. Εά. 

ΥΙ. ἐν τῷ καταραάσσειν---κλίδανος ἴῃ οοπι. {ε4.} αὶ οὐπῃ ἱπίεγηχεά,᾿ 

46. καταράσσειν] ενεδρευειν (πηᾶγρ;. ἃ ργῖπιᾶ Π).) 22, 238. καταπον- 
τίξεσϑαι Οοτηρί. ὕπνου ᾿Εφραὶμ] ὑπνὸν Εφραιμ 86. ΑΙά. ἐνεπλή- 
σϑη] ανεπλησϑη 40. ἐπλησϑη 42, (62. ἴοτ. ἐπλησϑε) 86. ἐπλησϑη" 

διοτι ἀνεκαυϑησαν ὡς κλιδανος αἱ καρδίαι αὐτων 147. τρωΐ ἐνεγενή- 
9η] πρωὶ ἐγενηθη ΧΙ], 22, 23, 42, 40, ξ1, 62, 68, 86, 87» 93, 97, 1ού, 
1477γ.153) 18ς, 233, 238, 2309. 240, 310, 311. Αἰά, ΑἸεχ. ἽΒεΟΡἢγΙ. 

πρωι ἐγενηϑη εἐγενηϑη 26. κ ἐνεγενήϑη ΟΟΠΊΡΙ. πίαπο βαέζωπι ε Ηἱἰε- 
ἴοῃ. ἄνεκαύϑη] ἀνεκαυϑησαν (εχ σοττ. 80 δητίᾳ. π).) Χ11. ργβιμϊ, 
καὶ ξι, 62, 86, ος, 147. 1539 18ς, 238. καὶ ἀνεκαυϑησαν 240. Ρο- 
πἰς [αϊπν ροϊ φεγίος 231ο. ὡς πυρὸς φέγίος] ὡς πῦρ φεγίος (ΧΙ. 
οοττ. τυρὸς 80 δῃτῖ4. π1.} τοό. ΑΙεχ. ὡς τῦυρος φλογος ὅ2, 8ό, 147. 
ὡς τυρὸς φλογῆς Οοπλρ!. ὡς φλὸξ πυρὸς Ατπι. ΕΔ. δῖαν. Μοίᾳ. 

ΨΙΙ. ὡς κλίξανος] -ἰ- αἱ καρδιαι ἀντων ΧΙ]], 40, 40, 233. -Ἐ και- 
ομένος 22, 42, ςῖ) 62, 68, 86, ος, 97. 147. 1537) 18ς, 238, 230, 310, 

411. Αἰά. Απῃ. Ἐἀά. -Ἐ τῦυρος καιομένου αἱ καρδιαι αντων 56, τού. 
ΑΙεχ. ὡς κλιδανον οἱ. -Ἐ τυρὸς καιόμενος ΤΓΒΕΟΡΗΥ]. φκαῇ εἰϊδα- 
πες ἱρπὶς ἀγάσπς Ἡϊΐετοθ. καὶ κατέφαγον) καὶ τσὺρ κατεφαγεν (Χ]]. 
τυρ δὐάϊε, Δ αἰ. τ.) 36, 45, 40, 62, 68, 86, οςν, 07. 147, 153, τϑς, 
2307 311. ΑΙά. Ατῃχ. Μ8. κατέφαγε 22, ςἴ) 238. Ασηι, Ἐά. δίαν. 

καὶ κατέφαγε 23,91) τοῦ, 130, 310. ΓΤ Βεορἢγ. καὶ τὸ πὺρ χατεφᾶγε 

87. καὶ κατέφαγεν τῦρ Αἰεκ. καὶ κατέφαγ. τὰς κριτ. αὐτῶν] εἰ 
ἐηὶς ἀδυογανῖε ἡκάϊοεν “μος : Ἡΐετοη. ἔπεσαν] ἐπεσον (Χ1]. οοττ. 8Ὁ 
Δητᾳ. π1.) 22, 36, 40) 42) 49, 51» 62, 86, ος, τού, 114, 130, 147. 185, 

νοΣ:. ἹΡ.Ψ 

! 

"40, 68, 87, 91, 97, 228, 239, 310, 311. ΑΙά. 

᾿ ξαφαπίαγ. Ἐϊετοι. γεκοβέγμπε α πε. Ψ ϊρ. (Ατη). Εἀ. τηδγρ.) 

2337)238, 311. (οηηρί. Αἰεχ. ΤΒεορῃγ. οὐκ ἥν] ργβυμϊτ. καὶ τού. 
καὶ οὐκ ἐςιν Οοπιρὶ.. ἐν αὐτοῖς ὁ ἐπικαλ.] ὁ ἐπικαλ. ἐν αὐτοις ΧΙ], 

26, τού, 130, 311. (οπρὶ. Αἰεχ. κεν ό9. ὁιεπικαλ. αὐτοῖς 233. ἐν 
αὐτοῖς ὡροσευχόμενος ϑίαν. Μοίᾳ. «πρὸς μέ] πρὸς ἐμέ ΑἸεχ. 

ΝΠ]. ἐν τοῖς λαοῖς} αὶ ἐν 68, 87, 91, 97, 310. ΑἸά4. ὙΒεορν. 
αὐτξ] αὐτος ος, τ8ς. δίαν. Οἶτορ. συνεμίγνυτο] συνανεμιγνυτο ΧΙ], 

22,23, 26, 36, 40, 42, 40, ςτ, 62, 86, 87, ος, 97, τού, 130, 147,1 ξ 3, 
18, 238, 239, 310, 311, Οὐρὶ. ΑἸά. Αἰεχκ. ἐγκρυφίας] εἰς κρυ- 
φιας 311. οὐ μεταςρεῷ.] φιὶ ποπ γευεγίαίαιγ. Ἡϊετοι. (Αγηι. Εά. υξ 
ν] ἀεί.) 

ΙΧ. Κατέφαγον] ργατηϊ. καὶ 87. 97, 310. ΑἸά. δῖαν. Μοίᾳ. καὶ 
ἔφαγον (ογηρΙ. τὴν ἰσχὺν αὐτξ] τὴν ἰσχὺν αὐτῶν Οουρρὶ. 
δὲ] καὶ αντος 36. ὅτος δὲ Οοτηρ!. ἐκ ἔγνω 19] εκ ἐπέγνω 40, 42, 
40, 68, 97. τοῦ, 310. ΑἸά. Αἰεκ. ἔγνω 15 ---ἔγνω 291 αὶ αἰτεγυῖγ. οἴη 
ἰητεγπιοά, 26, 14). καὶ πολιαὶ] και πολιὰ 22, ξ1, 62, ος), 153» τς. 

(31:1. ἴογ. πολι) Οοπιρὶ. καὶ πολιαὶ ὅς. 84 ἢ. σοη,.} α 147. 
ἐξήνϑησαν αὐτῷ] ἐξηνϑησεν αὐτω ς΄, 62, οςν 153» 18ς, 238. Οοπιρί. 
ἐξήνϑησαν αὐτῶν ΑΙεχ. ἐφάνησαν ἐπ᾿ αὐτὸν ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ αὐτὸς} 
αυτος δὲ 23. 

Χ. Καὶ ταπεινωθήσεται] καὶ εταπεινωθη 26,40. ἢ ὕθξρις Ἰσ- 
ραὴλ] ἡ ὑδρις τα Ισραηλ 42, δό,ος, 130, 18», 311. Οομῃρὶ. ὙΒΕΟΡΗΥΙ. 
κα ἦ 97. Αἰά, καὶ ἐκ ἐξεφήτησαν αὐτὸν] καὶ οὐκ ἐφητῆσαν αὐτὸν 22, 
23) 42) 51,14.» 238, 240. (311. οοττ, ἐξεφητησαν.) ἄς, ἤπε και, 86. 
καὶ οὐκ ἐζητῆσαν αὐτῶν 62. ο΄ " 

ΧΙ. ἦν Ἐφραὶμ] ἐγένετο ᾿ΕΦραὶμ Ογτ1}}.. ΑἸεχ. 111. 92. Ἐεοάοτεῖ. 
ἰϊ. 1336. ὡς περιςερὰ ἄνες] ὡσει τερισερα ανες τς3. κα ὡς ΟΠ}. 
ΑΙεχ. 13, 20ο. εἴ 4. οὐκ ἔχουσα] ῥγαπιῖε. καὶ 130, 311. ἐπεχα- 
λεῖτο) ἐπεκαλέσατο (Ἔχ Ἄσοτγ. 40 δηϊ|4. τη.) Χ11. εἐπεκαλδντο 22, 36, 

ξι, ό2, 86, ος, 114) 147. 18ς, 238. Αγ. Εά, καὶ εἰς ᾿Ασσυρίους] 
κᾶν 130, 311. χκεῖς τϑς. ἐπορεύϑησαν] ἐπορευετο 40, 42, 240. ᾿ 

Οομρὶ. ΒΑΠ]. Μ. 1. 182. 1Πάοτ. Ῥεὶ. Ρ. 489. Ογπ]]. ΑΙοχ. 1). 203. εἰ 
8]. επορευοντο 62, 86, 130, 147, 311. ὙΓεοάογεῖ. 1. οἱζ, 

ΧΙῚ, Καϑὺὼς ἄν πορεύωνται] καϑως ἂν πορένονται 26, 147. λα 240. 

καϑὼς ἄν πορεύσονται Οομηρί. ἐπιξαλῶ] τοεριδαλω 23. Οοπιρὶ. 
ἐπ᾿ αὐτὰς τὸ δίκτυόν μου] τὸ δικτυον μου ἐπ᾿ αὐτὲς 62, 86, 147. 
κατάξω αὐτὰς} αξω αντες ος, τιθς. ἐν τῇ ᾳχοῇ] α τῇ 40. ἐν τῇ 
ὀργῇ Αἴβδη. ἰ. 820. 

ΧΙΠ. ὅτι ἀπεπήδησαν] οτι ἀπεδημησαν 240. Ογη]}. ΑἸεχ. νοὶ. 1. 
Ρατῖ. ἷ. Ρ. 377. ϑείλαιοί εἰσιν] δικαιοι εἰσιν τς3. δήλαιοι εἰσιν ΑἸεχ, 
νιαπίζοδὶ μμπε Ἐετοα. ὅτι ἡσέξησαν] ὅτι ἠνόμησαν ΟΥγτ]}}. ΑἸαοκ. 1. 
εἶς. ἐγὼ δὲ] α δὲ Οὐρὶ. ὙΠεορΡΕγ]. Αππη. ἘΔ. αὐτοὶ δὲ] και αὖ- 
τοι 22, 36, 42, ςι, 62, 86, ος, 147, 1τ8ς, 238, 240. Αττη. Ἐά. κατ᾿ 
ἐμ8] α κατ᾽ 40. τερι ἐμβ 233. κατ᾽ ἐμὰ ψευδη] μοι ψεῦδος Αἰ. 
ΝΜ. Αγ. Ἑά. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐκ ἐξόησαν) α καὶ ς1ν 311. 
ἢ ολολυζων 62, 147. αλλα ὠὡλολυζὸν ος, ι8ς. λῇ 163. 
κοίταις αὐτῶν] ἐπι ταις κοιταις αυὐτων (ΧΙ]]. εχ οΟΥΤ. 80 δηζίᾳ. τη.) 

κατετέμνοντο!] α7- 

δι 

αυτὸς 

ἀλλ᾽ ἢ ὠλόλυζον] αλλ᾽ 

ἐν ταῖς 

ΧΥ. Ἐπαιϑεύϑησαν] ἐπαιδευσαν 24ο. καγὼ κατίσχ.] α χἀγὼ 

Ὠ 
! 



μὴ δύνωνται χαϑαρισϑῆναι Ἐν τῷ Ἰσραήλ; χὰ 

Ὅτι ἀνεμόφϑορα ἔσπειραν, 

᾿ς ΧΆ0, 1479 310, 311. Οοιρὶ. Αἰά. 

“ 

; 

: 3 2 “ 
. Ν ῖ ΄ ᾿ 39 ὦ» 

ϑησαν ἐν ἐμοὶ, κἀγὼ κατίσχυσα τὰς βραχίονας αὐτῶν, 

; 
ς 

ἰδὲ " » 

ἐγένοντο ὡς τόξον ἐγτεταμένον" “εσδντῶι Ἐν 
ρῸ 

3 [Ὁ 3 φ 9 ,] 

αὐτῶν: ὅτος ὃ φαυλισμὸς αὐτῶν ἐν γὴ ΔΙιγύπιῳ. εςράφησαν εἰς ὅδεν, 

ἀπαιδευσίαν γλώσσης 

ε 7 ε«»ν 2. "" ᾿ 

ῥομφαίᾳ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν δὲ 

Ν “Φ ρ ς 3 »"» . 
. 4 Ἁ 7 . 

ΕἸΣ χόλπον αὐτῶν, ὡς γῆ.» ὡς ἀετὸς ἐπ᾿ οἶχον Κυρίε, ἐν ὧν π“αρέξησαν τὴν διαϑήχην μδ, χαὶ 

ἢ 2 ε Ν, 2 7 4 Ψ 3 Ν 9 Ε 

χατὰ τὸ νόμδ μου ἠσίξησαν. Ἐμὲ χεχράξονται, Ὃ Θεὸς ἐγνώκαμεν σε. Ὅτι Ἰσραὴλ ἀπεξρέ- 

ψατο ἀγαϑὰ, ἐχϑρὸν κατεδίωξαν. Ἑαυτοῖς ἐδασίλευσαν, Καὶ ου 
Ν 3 

δ ἐμξ, ἦρξαν, καὶ οὐχ ἐγγώ- 

ν 
““»Ὃ -ρ 

ρὸ ᾽ 7 ε , ΩΦ ΨὮ ΄“ 2 - 

ρισάν μοι" τὸ ἀργύριον αὐτῶν, καὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ἐποίησαν ἑαυτοῖς εἴδωλα, ὅπως ἐξολοϑρευ- 

ἰαοὶ 3 
Ν ς ΄ 

ϑῶσιν. ᾿Απότριψαι τὸν μόσχον σὰ Σαμαρειᾶ, 

πλανῶν ἦν ὁ μόσχος σὰ Σαμάρεια" 
3.2 ΄ ».»Ν : Ν » “ “ 

ται αὐτά" δράγμα οὐχ ἔχον ἰσχὺν τὲ “οιησαι ἄλευρον" 

γονται αὐτό. 

9»  » Φ 

παρωξύνθη ὁ ϑυμός με ἐπ᾽ αὐτές" ἕως τίνος οὐ 
ἯΝ ΞΝ ’ 3 ’΄ Ν 3 ΄’ 3 2 

Σ αὐτὸ τέκτων ἐποίησε, καὶ οὐ Θεός ἐς!" διότι 

χαὶ ἡ καταςροφὴ αὐτῶν ἐχδεξε- 
2΄}ὧ' . Ν ΄ 3 Ζ΄ 2 

ἐὰν δὲ χαὶ πποιήση, ἀλλότριοι χαταφά- 

. 9 γ ρω 3 2 “Ὃ. 3 ε Ἰππε “ ς Ω 2 κα 

Κατεπόσϑη Ισραῆλ, νὺν ἐγένετο ἐν τοῖς ἔϑγεσιν ὡς σχεῦος ἄχρηςον, Οτὶ αὐτοὶ 

ἀνέξησαν εἰς ᾿Ασσυρίες" ἀνέϑαλε καϑ' ἑαυτὸν Ἐφραίμ" δωροι ἠγάπησαν, Διὰ τᾶτο πταραδοϑή- 

“9 32 “" 3 

σονται ἐν τοῖς ἔϑνεσι" νῦν εἰσδέξομαι αὐτὰς, 
-ο ᾽ Ἂς “ ’' 7 Ν »Ψ' 

χαὶ χοπάσδσι μιχρὸν τὰ χρίειν βασιλέα χαὶ ἄρχον- 

τας. Ὅτι ἐπλήσυγεν Ἐφραὶμ ϑυσιαςήρια, εἰς ἁμαρτίας ἐγένοντο αὐτῷ ϑυσιαςήρια ἡγαπημένα. 

Καταγράψω αὐτῷ πλῆνος, χαὶ τὰ νόμιμα αὐτᾶ εἰς 

Οοπιρὶ. καὶ εἰς-τ᾿ Απεςράφησαν ἷπ σομη. ἴε4.] α οὐπὶ ἱπτοιτηδά. ΟἹ. 

καὶ εἰς ἐμὲ] μαδοῖ καὶ ἴα οδιαγαξξ, ταΐποτε Αἰεχ. καὶ ὙΠΕΟΡΗΥΪ. 

ἐλογίσαντο πονηρά) ἐλογίσαντο τπρονηρίαν Αττα. Μ5. Ατηι. Ἐά. 

ΧΥῚ. ᾿Απεςράφησαν] ἐπεςραφησαν 25, 36, 42, 51) 62, 68, 86, 97. 

εἰς ἐδὲν] ργαγαῖε, καὶ 91. εἰς 

τὸ κενὸν Οοπρὶ. ὡς τόξον] εἰς τοῖον ος, τϑς, 240. ἐντεταμένον) 

οὐ τεταμένον (Χ11. εχ σοττ. δὺ ἱ. τα.) 22, 49), 51) ὅ2, 95, 147» 185, 

2438, 240, 310. οὐ τεταγμένον 13: πιεσδνται- --αὐτῶν 19] διο και 

οἱ αρχοντες αὐτῶν ἐν ρομφαία πεσένται 240. ἐν ῥομφαίᾳ ---αὐτῶν τ] 

οἱ αρχοντες αὐτῶν ἐν ρομφαιᾳ 22, 16, κι, ος, 18ς) 238. ἔς, ἤῃε αἂνυ- 

των, 65, 86, 147). οἱ ἀρχοντες αὐτῶν ἐν μιῶ βομφαιῶ 114. δι’ ἀπ- 

αιδευσίαν] δ ἀπαιδευσιας 4ο. ροΐξ ὠπαιδευσίαν δἀάϊτυγ εἰ ἀἠβεῖϊα- 

ἐρπι ἴα Ασα. Ἐά. γλώσσης---ὧς γῇ οοπι. 1. Πρ. ἴεᾳ.] Αἰγυπῆου ἐπι 

φαρυγῖ! αὐτων, ὡς Ὑη αδατος ὡς σαλπιγξ ςι. τος ὅτε. ἃ ἢπ. οοπ,.] 

κα 130. ἔτος ὁ φαυλισμὸς αὐτῶν] βτὼς ὃ φανλισμος αὐτων 68, 310. 

ΑΙά. -Ὲ εἰς κόλπον αὐτῶν πιᾶτρ. Απα. Μ5. ἐν γῇ Αἰψύπ]ω] ἐν γη 

Αἰγυπῖξ 52, 36, 9ος, 153» 185) 233. 238. Οοπιρὶ. ΤΙ ΒΕΟΡ γ]." 

Ι. Εἰς κόλπον αὐτῶν] ἐπι φαρυγίι αὐτῶν (22. ἴογ. φαριγι) (36. 

τον. οἱ ἘΔ.) 62, ος, 114» 163» 18ς, 238) 240. ΕΠῚ φαραγῖ! αὐτῶν 

86, 147. κα 130. ϑίαν. Οἴἶτος. εἰς τὸς κόλπες αὐτῶν (ρυπϑεῖδ πο- 

αἴ.) πη. Μ5. ὡς γ5] - αδατος. ὡς σαλπιγξ 25, 36, 45, 49, (62. 

ἴοτ. σαλπηξ) 86, 87, 95» 114) 147) 153» 185, 238, 240, 310. δῖαν. 

Οἴἶορ. Ἐ αξατὸος ὡς αλωπηξ 68, 97, 228. ΑἸά. Ὁ ἄξατος ΤΠε- 

οραγὶ. Ἐ ἀδιαθατὸς δῖαν. Μοίᾳ. ὡς γ"-- Κυρίου] ςόματά σου ὡς 

σάλπιγξ καὶ ὡς ἀετὸς ἐπ᾿ οἶκον Κυρίου Ατ. Μ58... ἐπ᾽ οἶκον Κυρί8] 

ἐπ᾿ οἱκε Κυριξ 153. ΟΟΠΆΡΙ. 

κατὰ τῇ νόμε με] κ μου οι. ἤσίδησαν) ἡϑετησαν 49. 

11. Ἐμὲ κεκράξονται] “Ἐ λέγοντες τηᾶτρ. ΧΠ. ργαπλῖτξ, πρὸς 22, 

46, κι, 5, 114. 153) 18ς, 228, 228. Αττη. Μ5. δῖαν. ἐπ᾿ ἐμὲ χεκρᾶ- 

ξονται 42. τρος εμε κεκράξονται λέγοντες 40. Ὥρος με κεκράξονται 

ό;, 86, τ4). (Με ἱποοεανεγμηὶ Ἡϊετοῦ. : 

111. ἀπεςρέψατο) ὠπεῤῥίψατο Οοπνρὶ. 
130,.311. ἐχϑρὸν κατεδίωξαν] εχϑρος κατεδίωξεν αὐτὸν 23. εχ- 
ὥρων κατεδίωξαν 6, 86. -Ἐ αντοι 212. κατεδίωξαν αὐτὸν ἔχϑροι, 
ἈΑσχη. Μ. πη. Ἑά. 

ες .“φ ι ἢ Ἁ Φιῷ 

ΙΥ. Ἑαυτοῖ;---ἤρξαν] αὐτοὶ βασιλέας καϑίξγασαν, καὶ οὐ δι᾽ ἐμὲ 
ἤρξζαν' ἄρχοντας καϑίςασαν 8[δν. Οἶτογ. Ἑαυτοῖς---ἐγνώρ. μοι} 
ερέγαμ δὶ τερόπι, εἰ ποθ ῬΕΓ πᾶ, εἰ ῥγίπείρεπι, δὲ ποὴ ΕΓ σοη λίπ 

Φ 8. « ,ρῬὋΦ γ᾽ νηερη. Οτίρεη. ἰ.. 46). (ὩἙἙαυτοῖς ἐδασίλευσαν αυτοι ἐδασιλευσᾶν 23. 

αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐδασίλευσαν 5ῖλν. Μοίᾳ. καὶ οὐ δι᾽ ἐμ] καὶ οὐ διὰ 
τὰ πνεύματός μ8 ΟΥ̓]. ΑἸεκ. ἵν. 637. ἤρξαν] πρξαντο 311- καὶ 
οὐκ ἐγνώρισαν μοι] κ χαι 87, 979 (α28. δὐἀάϊι. ἔργα [1π.} 210. ΑΙά. 
τὸ ἀργύριον αὐτῶν] ἀπ᾽ ὠργυρίε αὐτῶν ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ τὸ χρυσίον 
αὐτῶν] λαντων 26. Ατηι. Ἐ4. καὶ ἀπὸ τῷ χρυσίᾳ αὐτῶν 8αν. Μοΐῃ. 

ἐποίησαν ἑαυτοῖς) λα εαυτοις 240οθ. ὅπως ἐξολοῦρ.] ὁπὼς αν εζολοϑρ. 

97. 228, 2το. Αἰά. ὙΠεορἢγ!. 

ΜΝ. ᾿Απότριψα!] ἀπορριψον 25, 36, 42, ς΄, όα, 86, ος, 147» 153» 

τὴν διαϑήκην ὅζο. δά ἔῃ. σοπ}.} α ΑΙά.᾿ 

ἀγαθὰ} ἀαγαϑὸον οἱ, 

ἀλλότρια ἐλογίσθησαν, σϑυσιαςήρια τὰ 

1:8ς, 238, 240. αποϑραψε τού. ἀποτρεψε 311. ὠπόῤῥιψαι Οοπιρὶ. 

ὠποςρέψετε ὙΒΕΟΡΕΥ. ὃ ϑυριός μου] κα μου 49. ὁ ϑυμὸς σοὺ 1 ς3. 

ἐπ᾿ αὐτός] επ᾿ αυτω 4ο. εαυτοις 62. επ᾿ αὐτοις 130, 311. εἰς αυ- 

τὰς 147. Οοπιρί. οὐ μὴ δύνωνται] οὐ μη δυνονται 46. οὐ μὴν ϑύν- 

ὠνται ΑἸά. οὐ μὴ δύναται ὙΒΕΟΡΗΙ. 

ΝΙ. Ἐν τῷ Ἰσραὴλ] οἷ ἐν τῷ Ἰσραὴλ 8ῖαν. Οἴτοφ. ὁ τέκνων] 

ὁ ξυλξργος ϑῖαν. Μοίᾳ. ὁ μόσχος σου] α ὁ ΤΞΟΡΆΙ. 

ΨΙΙ. Οου,. 7, 8, 9» 19, 11, 12. ἀείυπι ἴῃ Οοάϊοε 240. Ὅτι ἄνε- 

μόφϑορα] οτι ἀανεμοφϑορια ΠΠ. “Ἔ ἐριος, τᾶς. ἔσπειραν] ἐποίησαν 

ΤΒοοραγ,. δρώγμα---ἄλευρον)] δράγμα ἃ ποιήσει ἴσχυν ὠλεύρου 

Απ. Μ5. δράγμα αὐτῶν ἐκ ἐποίησε ἴσχυν ἀλεύρου Ατπι. ἘΔ. ἐκ 

ἔχον ἰσχὺν] οὐκ ἐχὼν ἰσχὺν ὅ2. οὐκ εἐσχεν ἰσχὼν 310. τῇ ὅποι- 

ἤσαι] α τὰ (97. μαδεῖ ἔργα 1. δΌ εδάσπι πι.} Οοτρὶ. ἄλευρον) 

ἄλευρα 40, 42. ΟοπΡΪ. ἐὰν δὲ καὶ τοοιήση] αὶ δὲ ΧΙ], 23, 233,31. 

Οομρί. εᾶν δὲ καὶ τσοιησει 62, 147. κλ και 130. ὙΠεοραγ. κατα- 

φάγονται αὐτό] καταφαγονται αὐτὰ 40, 42. Οοιμφῖ. καταφαγωνται 

αὐτὸ τς3, 228, 310. ΑἸά. 

ὙΠ]. Κατεπόϑη Ἰσραὴλ] ρτεεπηῖε. καὶ Θεογς. νῦν] ἀλλὰ νὺν 

Ατηι. ἘἙ4ά. ἐγένετο] ἐγένοντο (Χ11. σοττ, 80 Ἀπ. πὶ. ἐγένετο) τού. 

Οοιρὶ. ἐν τοῖς} α ἐν ΤΒΕΟΡΗΥΪ. 

1Χ. ἀνέθησαν] ἐγένοντο (πιᾶγρ, αἵ ἴῃ ἘΔ.) ΧΙ1. ανεξοησαν 62, 86, 

147. ἀνίϑαλε] ανεδαλλε 68. ΑΙά. ανεϑαλλε 97, 153ν 228. ἀνίϑα- 

λε ὅς. 84 8π. ςοπι.] ἀνέϑαλε καϑ' ἑαυτὸν ἐμοί" ᾿Εφραὶμ δῶρα ἡγάπη- 

σεν. ϑίδν. Οἴἶτορ. εἰ ἄς ἔετε ϑ8ϊδν. Μοίᾳ. Ἐφραίμ) Ῥγϑταῖτῖ, ἐμοι 

45, 36, 40, 86, τς3, (228. ἴαρτα [π.) 938. δῶρα ἠγάπησαν] δωρα 

ηγαπησεν 111, 22, 40, 42, 51) 6, 68, 86, 97. 147. 153: 228, 238, 310. 

Οοιηρὶ. ΑἸά. 

Χ. Διὼ τᾶτο τσαραδοϑηήσονται) δια τατὸ παρεδοϑησαν 1Π. (ΧΙ. 

εχ οοττ. 80 δῖ. τιν} δίιατουτο τταραδοϑησεται ΕῚ; 86, 147» 238. 

, διὼ τῶτο ὙΒεορηγ!. ἐν τοῖς ἔϑνεσι] α ἐν 23, 40, 49, 233. Οοπιρὶ. 

νῦν εἰσδέξ.1 νῦν δὲ εἰσδίξ. Ατιι. Ἐά. νῦν εἰσδέξομαι ὅτε. δὰ ἢπ. οοπὶ. 

κατ4. νῦν εἰσδέξομαι αὐτὰς νυν εἰσδεξζωμαι αὐτες 46, 64. καὶ 

κοπάσουσι] καὶ κοπασωσι ὅ2, 86, 147. καὶ κοπιασουσὶ ΟΥ̓, 230. 

Ργβοπηῖτι. καὶ ἀναβήσονται ἐκ τῆς γῆς ΟΥτ!!. ΑἸεχ. ἢ. 5 εό. 

σωσι ϑῖαν. Οἴἶξτοσ. καὶ κοπάσουσι ὅζο. δὰ βη. οοπ1.] αὶ 95. 185. 

μικρὸν] Βαθεῖ ἴῃ ομιαγαξς. πηϊηογε ΑΙεχ. καὶ ἄρχοντας] καὶ ἀρχρντῶ 

130, 228, 311. (οτρὶ. ΟΥΠ]}. ΑἸοχ. 1. εἷξ 

ΧΙ. Ὅτι ἐπλήϑυνεν] οτι ἐπληϑυνϑ)ὴ 239- 07) ἐπλησϑὴ 310. 

᾿Εφραὶμ] Ῥγαυηῖτι. εν 230, 310. ϑυσιαςήρια 19] ϑυσιαςηριον 228. 

εἰς ἁμαρτίας εἰς ἁμαρτίαν (ΧΠ1. οοττ. Ὁ ἀπΈᾳ. πὶ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) 36, 40, 

42, 130, 311, Αἰἴεκ. ἐγένοντο αὐτῷ] ἐγένετο ὥυτώ 42) 153. ἘΠῚ 

ἐγενήθη αὐτῶ Οοπηρ!. ϑυσιαρήριω ἠγαπημένα] κα 36, 51» 62» 8ό, 

95» 114,14. 18ς, 218. 5ἷαν. Οἴττορ. ἠγαπημένα] ργαπλίτι, τὰ 23, 

42, τού. Αἰεχ. ηγιασμενα 153. ἐπλημμελημένα Οοπρρὶ. 

ΧΙΙ. Καταγράψω. αὐτῷ] καταγράψω ἀντῇ 40, 43, 6:2, 147. 

καταγραψω αὐτὸν 86. καταγραψω αὐτῶν 130) 311- καταγρᾶψον 

αὐτὼ 230. γράψω αὐτῷ Οομαρὶ. ρῥγαπη. καὶ ΌεογΓρ. καὶ τὰ νὸ- 

μιμα αὐτϑ] καὶ τὰ νομιμῶ μου “6. καὶ τὰ νομιμῶ ἀντῶν 40. Τεο- 

ἶ 
ἵνα χοζῶ 

ἊΝ 9 δ) ιν 935 ΄ [4 3 ἀν ὙΠ, 

χαὶ εἰς ἐμὲ ἐλογίσαντο πονηρᾷ. Ατ- τό. 

[2. 



Ζ , 

ΓΝ 

ὩὯ ΣῊ ἘΕ' 
ΚΕΦ. ΥΠ]|. - γ ; 

2 ͵, ΄ . ΄σγ, μέ 
13. ἡγαπημένα. Διότι ἐὰν ϑύσωσι θυσίαν, καὶ φάγ Ὁμερισὰν 

ϑή ᾿Ν ἠδιχί 2. αὶ Σ ἐχδιχή ονΝ ςξ οὐ ἡ 
ο΄ μρησϑήσεται τᾶς αἀθικίας αὐτῶν, χαὶ ἐχόίχησει τας ἂμ πος ἸἼσασιν 

14. Ψαν, καὶ ἐν ᾿Ασσυρίοις ἀχάϑαρτα φάγονται. Καὶ ἐπελά ῴ οἷ ; ὁ δὲ 
2 δύ ΑΑΜΝΕΝ Ν Ἰόδ 3 ΩΣ 6λ 7΄ ῷ ᾽ λεῖ 

ὠχοθυμῆσαν τεμένη" Χϑὶ ὡς ἐπλήνυγε πόλεις τετειχισμενὰ δ -ἃ 

λεις αὐτῷ, χαὶ χαταφάγεται τὰ σϑεμέλια αὐτῶν. ὴ ξ- 
ΚΕΦ. ἋΣ ᾽ 

ΙΧ. Ν Ν ΄ ν ; Ν ᾿ ρα ΕῚ ϑ ς ξ΄ 3 ΄ 

τα, ΜΗ χαῖρε Ἰσραὴλ, μηδὲ εὐφραίνου χαϑὼς οἱ λαοὶ, διότι ἐπόρνευσας ἀπὸ 
δό ΣΝ ΄’ Ψ ΄ Ψ Ν Ἃ  »:» ).ΧΝ Ν ε 

2. σᾶς θοματὰ ἔπι “σαντα ἀλωνὰ σίτΒ. Αλὼν χαὶ ληνος ὃχ ἔγνω αὐτῆς, χαὶ 0 οἱ 
’ ΡῚ 3 ἴω ρὸ ᾿Ὃ 3 3, ""») 

3. τὰς. Οὐ χατῴχησαν ἐν τῇ γῆ τῇ Κυρίβ' χατῴχησεν Ἐφραὶμ Αἴγυπῆον, χαὶ ἐν ᾿Α' 
δ ΄ Ο 2 ἍΜ) ἊΝ ΄ ἊΨ» 9 Ψ 32 “Ὁ « Τά 3 Ὅ-; 

4. ϑαρτα φάγονται. Οὐχ ἐσπεισαν τῷ Κυρίῳ οἶνον, χαὶ ἔχ ἥδυναν αὐτῷ" αἱ ϑυσίαι αὐτῶν; 
’΄ά ΡῚ ρο. Δ ΣΙ ͵ φΦο ρϑ ρ 

σέγϑας αὐτοῖς" πάντες οἱ ἐσθίοντες αὐτὰ μιανϑήσονται, διότι οἱ ἄρτοι αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς 
ϑ ϑ ’ εν 9 

. ὅς εἰσελεύσονται εἰς τὸν οἶκον Κυρίβ. Τί “ποιήσετε ἐν ἡμέραις πανηγύρεως, καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἑορτ 
“-- φ, Ν πὶ ἰδὲ ΄ 9 ᾽’ 9 ΄ ν,. 9 3 .ν ᾿ ΄ 

. τῷ Κυρίε, Διὰ τοῦτο ἰδὲ «πορεύονται ἐχ ταλαιπωρίας Αἰγύπ]ου, χαὶ ἐκδέξεται αὐτὸς Μέμφις, 
-ς ΄ ϑ»π»Αᾳ, Χά 9 δος 9 ρο 

χαὶ ϑάψει αὐτὸς Μαχμάζ' τὸ ἀργύριον αὐτῶν ὄλεθρος χληρονομήσει αὐτὸ, ἄχανθαι ἐν τεῖς 
- ΄ 3. Ὁ Ψ ς ὁ ἢ ΡΦ 3 ΄ Ψ ες Κ “-» 3 4 ’ 

. σχηγώμασιν αὐτῶν. Ἡχασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἐχδιχήσεως, ἤχασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἀγταποδόσεώς σου, 
» » 3 Ἃ Ψ ε ΄ ς ᾿ Ν ΝΜ) ε ΄ ςφ "ἙΝ ΡΞ 

χαὶ χακωϑήσεται Ἰσραὴλ ὥσπερ ὁ προφήτης ὁ παρεξεςηχὼς, ἄγϑρωπος ὃ πγευματοφύρος' ὑπὸ τ 

ῬΑ. καὶ τὰ νοηματὰ αντὰ ος, 18ς. κα καὶ Οοπιρί. Οθοτρ. τὸν 
νόμον αὐτῇ ϑίαν. Οὗτος. καὶ τῶ νόμιμα αὐτῷ δις. δὰ ἤη. ςοη,. 
ἐερίείππα ἐὔας ἐπ αἰίοπα γερκίαία Λρ αἰδανία. Ἡϊεῖοθ. ἐλογίσϑησαν] 

ἐλογισϑὴ 22, 36, ςι, ὅ2, 8ό, ος, 147, 1ς3, 18ς, 2238. τὰ ἡγαπη- 
ὠἶδα] α τὰ 49, 91» τού, 233. α ὅ8, 87, 97, 228, 310. Α]4, ΤΉεο- 
Ρἂγ!. 
. ΣΙ, Διότι ἐὰν] διοτι ἂν 23. ϑύσωσι ϑυσίαν) α ϑυσιᾶν 120, 
311. καὶ φάγωσι κρέα] καὶ φαγωσι κρεας 147. -᾿ αὐτῷ Ατηι. Μ8. 
νῦν μνησϑήσεται) καὶ μνησθήσεται ος, τιϑ8ς. τὰς ἀδικίας αὐτῶν] 
τῶν αδικιων αὐτῶν 22, 36, 42, ςτ, 62, 68, 86, 87, ο 5. 97, 153, 18ς, 
228, 238, 240, 310. ΑΙ4., τῆς αδικιας αὐτῶν 40. α τας τοῦ. (οχηρί. 
τας αδικιας αὐτῇ 120. τὼν ἀδικιων εαυτῶων 147). ταῖς ἀδικίαις αυτα 
411τ. καὶ ἐκδικήσει] καὶ ἐχδικησὴ 14). τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν] τας 

ἀνομιας αὐτῶν (Χ]]. πιᾶγρ.) 68, 87, 919 97. 228, 230. ΑΙά. της αδὲ- 
κιας αὐτῶν 40. α τας τού. τας αδικιας αὐτων 120. αὐτοὶ] - δὲ 
26, 40, 49; 68, 87, 97, 1οό, 228, 210. ΑἸά. ΑΙεχ. ΤΒεορῆγ!. Αττι. Ἑά. 
Ῥγϑιηϊ. καὶ 130. εἰς Αἰγυπῖ. ὠπέςρ.] ἀπερρ. εἰς Αιγυπῆ. 6“, 86, 
95. 147, 18ς. εἰς ΑἸγυπί. ἐπέςρ. (οἴαρ!. καὶ ἐν ὅς. δά ἤπ. ςοπι.] 
κα 23, 68, 87, 91, 97» (228. δάζογ. τηαγρ.) 210. ΑΙά. μαῦδὶ ἢ Ἢ 
Αἰεχ. καὶ ἐν ̓ Ασσυρίοις] καὶ εἰς Ασσυριες ος, τι8ς. κ καὶ Οοπιρὶ. 
ἀκάϑαρτα φάγονται] ἀκαϑαρτα φαγωνται τς3. ἐχ ἅγια φάγονται 
Οεογς. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐπελέϑετο] α καὶ Οοπιρ. τῇ τοοιήσαντος αὐτὸν] τον 

ποιησαντὰ αὐτὸν Χ11. ΟΟμρ]. καὶ ὠκοδόμησαν τεμίνη] καὶ ὡκοδο- 
μμῆσεν τεμενὴ 22, 56, 36, 40, 49, ς1, ὅ2, 68, 86, ος, 97. (τοῦ. ἰηΐες 

1ἰῃ. ναος δ 8]. τ.) 147, 1.3, τ8ς, 228, 238, 5230. Αἰά. Ογη!!, ΑΙοχ. 
ι . τό4. καὶ Ἰόδας] καὶ ἰδὲ 130, 311. καὶ ἐπλήϑυνε] καὶ ἐποί- 
σε ὙΒεοραγί. καὶ ἐζαποσελῷ τὺρ] μαρεῖ χαὶ {υρταίοτίρε. 228. 
καὶ ἀποςελῶ Ογτ!!. ΑἸεχ. 1. εἶς. εἰς τὰς τοόλεις αὐτὰ} εἰς τας το- 
λεις ἄυτὼν τιοό. Απῃ. Μ8. Αγπι. Ἐὰ. ἐπὶ τὰς τόλεις αὐτῇὝ ΟΥΠ]]. 
Αἴεχ. 1. οεἶε. (Οὗ, ᾿ϊ. 294.) ϑεμέλια αὐτῶν] ϑεμελια αὖτε 26, 40, 

87, 91) 979 τού, 228, 310. ΟΟμΡ]. ΔΙά. ΑἸεχ. Τπεορῆν!. Οοάεχ υηὰ8 

δεγρὶ!. χψωπάκαπιεπια ε7κ5. Ἡϊετου. 

1. μηδὲ εὐφραίνου) καὶ μη εὐφραινου ος, τΒς. ΤΒΕΟΡΕΥ. καϑὼς 
οἱ λαοὶ] “ τῆς γῆς Α΄πῇ. Μ5. Ατα. Ἐ4. - σου Οοοῖρ. θιότι 
ἐπόρνευσας} οτι ἐπορνευσας 36, 40, 42, ς1) 62, 86, 87, 95, 130, 147), 
τϑς, 228, 238, 240, 310, 311. Οοπιρὶ. ΑΙά. ὙΠ ΕΟΡΕΥ]. οτι ἐξεπορ- 

νευσας 153. ὦπὸ τὸ ΘῈΣ σε] απὸ Κυριξ τα Θεὰξ σβ 22) 36, 42) ξἴ; 
65, 86, 8), 147.153, 238. ϑῖαν. Οἴἶζορ. ἔς, ἔπε τα, 68, 97, 228, 310. 

ΤἈεορἢγ. ἐπὶ πάντα ἅλωνα] ἐπὶ ττασαν ἀλωνα 22, 36, 40, 42, 
ξ1) 86, ος, 130, 147, 153. 18ς, 238, 211. ἐπὶ πᾶσαν ἅλω Οοπιρὶ. 

11. ἍΑλων] ργαιηϊι. καὶ 22, 36, ςτ) 62, 86, 147, 228, 38. κα! 
αλως 1ς3. ἅλως Οομηρ!, ἐκ ἔγνω] εκ ἐπεγνω 130, 311. αὐτὰς} 
αὐτοῖς ὅ2, 147. καὶ ὃ δτο. δὰ ἤη. οοηλ.} α 95. 18ς. παδεῖ Ὁ “«-. 

εν « ' ς 

114, καὶ ὁ οἶνος) αὖ 49,91, 130, 1ς3»311. Τ᾽ ΒΕΟΡΩΥΪ. καὶ ὁ οἰκος 
ό;, 14]. αὐτὲς] αὐτοῖς Οομιρὶ. 

11. Οὐ κατῴκησαν] οὐ κατωκησεν ος.1ς3. οὐ κατωκισεν τϑς. 
Αἰγυπῖον ργοβυλῖτ, εἰς ΧΙ], (22. δά άϊς, ἔπρτα ᾿ϊπ. πὶ. δηῦᾳ.) 26, 42, 49, 

τού, 233. ΟοἸΩρὶ. Αἰεχ. Ἀπῇ. ἘΔ. ἐν ᾿Ασσυρίοις] εἰς ᾿Ασσυρίους 
Οοπρ. ἀκαάϑαρτα φάγονται!) ἀκαϑαρτα φαγωνται τς3,31ο. ΑἸ, 
ἐχ, ἅγια φάγονται Οεοτρ. 

ΙΝ. καὶ ἐχ ἥδυναν] καὶ ἐχ ἠδύναντο ΑΙεχ. ᾿ αὐτῷ} αὐτὸν 26, 
310. αἱ ϑυδίαι αὐτῶν] α Οοπιρί. ὡς ἄρτος] ὡς ἀρτες ο1. κα ὡς 

ΟΒιγίοίς ἰχ. ὁ6ςό6. τούϑους αὐτοῖς] πένϑος αὐτοῖς 49. σενϑὲες αὖ- 
τῶν 240. κα αὐτοῖς ΤἜΕΟΡΗΥΪ. 51αν. Οἶτορ. οἱ ἐσθίοντες] οἱ εσϑον- 
τες (ΧΙ. οοττ. δὺ δητίᾳ. τ. υἱ ἴῃ Εά.) (22. εχ οοττ.) αὖ, 16, 40, 49, 
51, 97, 1ος) τού, 228, 238,310. ΑΙεχ. αὐτὰ] αὐτὸν 22, τ, 62, 86, 
95» 147. τϑ8ς, 238. αὐτῶς Οοηϊες, Αροῖξ, 11}. νἱ, 5.22. μιανϑή- 

σονται} μολυνθησονται ὅ2, 147. Οοπῆϊι. Αροῖξ, 1. οἷ, διότι---ψυ- 
χαῖς αὐτῶν] φιία ραμπεε απίπιαγερε ἐονης ἘΠοτοι. οἱ ἄρτοι ̓ αὐτῶν] 

ἄρτοι Οοταρί. ὁ ὥρτος αὐτῶν Αται. Μ5. Απη. ἙΕά. ταῖς ψυχαῖς 
αὐτῶν] ργαπιῖτξ. εν 130.) 311. -Ἐ ἔγαι πῃ. Μ58. (Ατῃ. Εά. ἀυδ. δῃ 
ἐςι.) οὐκ εἰσελεύσονται] καὶ οὐκ εἰσελεύσεται Αττη. Μϑ. Ατη. Ἑἀ. 
εἰς τὸν οἶκον Κυρίου] α τον 43, 26, 49, τού. (238. δὐάϊε, ἔργα 1ἴπ. δΌ 
αἷ. τη.) ΑἸεκχ. 

ν. Τί ποιήσετε] τι ποιησεται 62, τος. τι τοοιήσεις 961. ἔν 

ἡμέραις] ἐν ἡμέρα ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 42) 49, 62, 68, 86, 87, ο1, ος, 
97» ἴος»), 106, 114.) 147» 153, 18ς,) 228, 233, 238, 230, 210, 311. 

Οομιρὶ. ΑΙά, ΑἸεχ. Οτίρεπ. 11. 380. Ογγ}}}. ΑΙεχ. ἵν. 402. εἰ αἱ. Τποο- 
ΡΒ]. καὶ ἐν ἡμέρᾳ} καὶ εν ἡμερᾶις 235) 26, 40, τοξς, τού. ΑΙεχ. 
Οἰΐρεα. ἰν. 174- Ασῃῃ. Μ8. Ασπη. ἘΔ. τὸ Κυρία] α τὸ 31τ. Οὐπιρὶ. 
Οἰρεη. 1. οἷξ, : ' 

ΨΙ. τοορεύονται] τοορευσονται 111, Χ]], 22, 26, 36, 40, 42, 49, 62; 

68,86, οἱ, 97. τού, 114, 147.153ν 228, 238, 310. Οομηρὶ. ΑἸά. Τῆεο- 

Ῥῶγ!. καὶ ϑάψει αὐτὲς} καὶ ϑλιψεῖ αὐτες ό2, 8ό.. καὶ ϑλιψη αὖ- 

τας 14). Μαχμάς) Μαχδας 1:3. Μαριαεῖα: : Ἡΐετοη. τὸ ὧρ- 
γύριον αὐτῶν} το γαρ ἀργύριον αὐτῶν 1 ς3. ὄλεϑρος] ἐν ὀλέϑρῳ Απη. 
ἘΔ. ὄλεϑρος κληρον. αὐτὸ] ὄλεθρος κληρονομία ϑῖαν. Οὗτογ. τλη- 
ρονομήσει αὐτὸ] α αὐτο ΧΙ], 26, 49, ς1, τος, τού, 130, 153,33» 240, 
411. Οοπρὶ. Αἷεχ. ΤΒοοΡὮΥ. Ασπτη. Μ5. Αστῃ. ἘΔ. δῖλν. Μοίᾳ. κλη- 
ρονομήσες αὐτὲς ό2, 86, τ47. ἄκανθαι] ἀκανϑας δὲ ευρησεσιν 246. 

Ῥγϑοπηϊες. καὶ σοιρὶ. ἄκανθα Αταν. Ἐά. Ξ 

ΨΙ1. Ἥκασιν 19] κεσιν 22, 42) 51) 95, 18ξ, 238, αἰ130, 311. 
Ἥκασιν ιτ---ἰκδικήσεωςἾ α οὔπὶ ᾿ἰπίοτηηοά. 24.0.0 τῆς ἐκδικήσεως] 
« σου 25, 36, 40, 42, 632, 86, 935» 147, 1537) 18ς, 228, 311. ΑΪεχ. 
Αται. Μ8. Ασηι. ἙἘὰά. ἥκασιν 43] ἡκουσὶν 22, 42, ξ1, 94» 18ς,) 238, 
240, ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ὠνταποδ. σου} α 147. 85ϊΑν. Οἰἶτορ. 
τῆς ἀνταποδόσεώς σου] τῆς αναπαυσεως σου 120.ὡ καὶ κακωθή- 
σεται Ἰσραὴλ] κα και (ροίξεα δάίοτίρί.) “1. κῶν καϑισεται Ἰσραὴλ 

ος, τ8ς. τού, ὥσπερ ὁ ττροφήτης]} ργατηῖτι. ἔσονται ΟΒιγίοῖϊ, νἱϊ. 

462. ὁ παρεζξεςηκὼς] ὁ πταρεγήκως (62. ἴοτ. τταρεςικως) τος, τ63. 

ἄνθρωπος] Ῥγαετηϊε. ὁ 62, 147. Ῥγατηϊεῖ. ὡς ὃ 86. ρῥγεαυϊ, ὡς τού. 

α Οομρὶ. ργϑχΐε. ὥσπερ Ατ. Ἑά. ὁ τονευματοφόρος] κα ὃ 91, 97, 

428,.21ο. ΑΙά. ὑπὸ τῷ πλήϑες] ἀπὸ τὸ πληϑὲς 22, 36, 42, ξ1γ65, 

86, ος» 1539 18ς) 238, 240. (πρὶ. τολήϑους--- ἀπηλλοτριώϑησαν 

οοπῃ. το. ἀείμπι οπιηΐα ργείες ἔν}. ϑησαν οὗ [οἸΐυπι Δ οἰαπιὶ το ς. 

ἐπληϑύνϑη]} ἐπλήϑυνεν Οομρί. μανία σΒ] μνειῶ σε 1Π1. α σὰ ε3, 



3 ἈΚΕΡ ΒΡ ΕΝΡΑΙ ΜΌΡΦΟΥ ΙΝ: 

»" 

“Ἐφραὶμ ὡς ὄρνεο 

. ξὰν ἐχθρέψωσι τὰ τέχνα αὐτῶ
ν, 

"“᾿ 
5 "Ὁ 9 ρΦ 

΄ χαχίας τῶν ἐπιτηδευμάτων αὑτῶν, ἐκ. τ 

κῶς πο ρπῷλδ ῥδὸς αὐτϑ, μανίαν ἐν οἴχω Θεξ 
εςράφις ἔπι πάσας τὰς ὁδὲς αὖτ, μ ; 

ΕΓ Ή, 

“- 7 3 ΄ ν. “ 2 δ “. ιε Ζ΄ 3 ον : Ὥ, τὰ λὴν ἐγ 25 7 » 

ἐπανενβ, μνησθήσεται ἀδικίας αὐτῶν, ἐκδικήσει ἁμαρτίας αὐτῶν. ς ςαφυλὴ ἐρήμῳ εὗρον 

2 τς Ἑ ως 3. “τ ὦ “ΒΞ. Ν δ 

. Ἰσραὴλ χαὶ ὡς σκοπὸν ἐν συχῇ πρώϊμον πατέρας αὐτῶν εἶδον. αὐτοὶ εἰσῆλθον πρὸς τὸν Βεέλ- 

᾿ 
το :} 3. ἢ ε. 3 ’ ε “ε ,ϑ ἷ 7 

Ῥεγὼρ, καὶ ἀπηλλοτριώϑησαν εἰς αἰσχύνην, καὶ ἐγένοντο οἱ ἐξδελυγμένοι, ὡς. οἱ ἠγαπημένοι. 
΄"᾿ 9582 -ς ΄ 

ν ἐξεπετάσϑη, αἱ δόξαι αὐτῶν ἐχ τόχων καὶ ὠδίνων καὶ συλλήψεων. Διότι χαὶ 

3 
9 ,’ 

ἀτεχνωσήσονται ε 
20. 7 ΄ “Ἄν"»" 2. “οιᾳι'Σ.- ͵΄ 

ξ ἀνθρώπων᾽ διότι καὶ δαὶ αὐτοῖς ἐξ!" σάρξ μὲ 

ἐς χύτῶν. Ἐφραὶμ, ὃν τρῦ Ἶδον. εἰς ϑή έ Σ. σέχγα αὐτῶν. χαὶ Ἔφραϊμ, τοῦ 

ἐξ αὐτῶν. Ἐφραΐμ, ὃν τρόπον εἰθὸν, Εἰς ἥραν παρεφησαν τ᾽ τὲ ᾿ φραὶμ, τοῦ 

: 
“ὩῸ ρ᾽ ’ ᾽ 7 3 φὸ ΝΣ ᾿ " 

ἐξαγαγεῖν εἰς ἀποχέντησιν τὰ τέκνα αὔτ. Δὸς αὐτοῖς Κύριε, τί δώσεις αὐτοῖς μήτραν ἀτεχγϑ- 

σαν, καὶ μαςὲς ξηρός. 

αὐτός: πἄντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἀπεῦδντες. 

“Σ ὲ “"" ω ᾽» “4. 7 5. 7 : 

Πξσαι αἱ κακίαι αὐτῶν ἐν Γαλγᾶλ, ὅτι ἐκεῖ ἐμίσησα αὐτδρ' διὰ τὰς 

3 ὯΝ Ἑ 3 Ν ΄ μ" »,.- 

οεἴχα μου ἐχξαλῶ αὐτὸς, οὐ μὴ προσϑήσω τῇ ἀγαπῆσαι 
Ν, ΄ .ϑ Ὁ 5) ἕ 

Ἐπσόνεσεν ᾿Εφραίμ' τᾶς ῥίζας αὐτῇ ἐξηράγϑη, 

: 
ΕΝ ᾿ 7 3 φ Ν,. 93 ’ ᾿ 7 29 ν»Ὁ 

χαρπὸν ἐκ ἔτι μὴ ἐνέγκη" διότι χαὶ ἐὰν γεννήσωσιν, ἀποχτενὼ τᾶ ἐπιϑυμήματα Χοιλίας ἀντῶν. 

᾿Απώ τὸς ὃ Θεὸς, ὅτι ἐχ εἰσῆ ὐτξ. χαὶ ἔσονται πτλανῆται ἐν τοῖς ἔθνεσιν. 
᾿Δχώσεται αὑτὸς 0 Θεος, 0τΤι δὰ εἰσηχᾶσαν αυὐτᾶ, χα! Ἔσοντ ῃ ς : 

ΑΜΠΕΛΟΣ εὐχληματᾶσα ᾿Ισραὴλ, ὁ καρπὸς εὐϑηνῶν αὐτῆς" κατὰ τὸ π’λῆϑος τῶν χαρπὼν αὖ- 1. 

236, 91, 95. 130, 153 238, 311. Οομρὶ. Ατγηι. Μ5. Ασηλ. ἙἘά. ργα- 

τοῖττ. ἡ 42, 86. μανιᾶ! 62) 147- ἡ μανιαος. ἡ κακχιῶ τ8ς.᾽ ἀνοία 

βίαν. Οἶτορ. ὺ. 
ΨΠΙ. Σκοπὸς] σκότος Οομιρὶ. ΑἸά. μετὰ ΘΕΣ] μετὰ Θεὸν 

Οομρὶ. ὁδὲς αὐτῇ] ὁδὰς αὑτῶν Ατηι. Μ8. μανίαν] μανια 62, 8ό, 

147. Οομρὶ. ἄνοιαν 8ῖαν. Οἰϊτορ. ἐν οἴκῳ Θεξ] ἐν οἰκω Κυριε ΠΙ, 

26, 49, τοό. Ογη]}. ΑἸεχ. 11.7.5. Ἥ αὐτε 36, 42, 51, 62, 86, 95. 

147, τϑς, (228. Τυρτὰ [1π.) 238. “ αὐτῶν 153- ἔν οἰκῶ Κυριω 233: 

κατέπηξαν] κατεπηξεν 22, 36, 43) 51, 62, 86, ος, 18ς, 238. 5[αν. 

Οὔτογ. κατέπηξαν ΑἸά. 

ΙΧ. Ἐφϑαρησαν] διεφθάρησαν Ὑπεορηγΐ. ᾿ μνησϑήσεται δ. δὰ 

ἄη. οοτη.] α 240. ἀδικίας αὐτῶν] αδικιας αὐτε 11], (ΧΙ. οοιτ. αυ- 

των 86 εδά. πι.) 26, 49, τού, 233. 311. πη. Ἑά. τῶν αδικιὼν αὐτῶν 

22, 36, 42, 1; 62, 86, 95» 147» 1532 ιϑς, 228. αδικιων αὐτῶν ὅδ, 87, 

97, 228, 310. ΑΙά. ὙΠΕΟΡΕΥΙ. ἐκδικήσει] α 46. ρῥταπλῖτε, καὶ τοό, 

410, Αἴοχ. Αὐτὰ. Μ8. ἅπῃ. Ἑά. ἐκδικηση 147. ἐκδικήσει ἅμαρτ. 

αὐτῶν] ἐκδίκησις ὡμαρτίων αὐτῶν ϑῖαν. ΟΠτορ. ἁμαρτίας αὐτῶν] 

αμαρτιας αὐτὸ Π|, 40, τού, 130, 233,»311. α 26. μγτηῖ. τας 42. 

Χ. ἐν ἐρήμῳ] ροπίε ροῖ Ισραηλ 26. κα ἐν 51. τὸν Ἶσρ. καὶ ὡς 

σκοπὸν] ὡς Ἶσρ. ὡς σκοπὸν ΟἸχγί(ΟΙξ. ΥἹ. 55. καὶ ὡς σκοπὸν] καὶ ὡς 

συκον (ΧΙ. εχ οοστ. δ αἱ. τι.) 40, 68, 87, 97, 228, 310. ΑΙά. Τεο- 

ΡΆΥ]. ὡς σῦκον Οοπυρί. καὶ ὡς καρπὸν ὙΒεοάοτεῖ. ἰϊ. 41. εἰ βομὲ 

βειπι Ἠϊΐετοα. ἐν συκῇ] σύκε ὙΒεοά. 1. οἷς πατέρας αὐτῶν εἶδον] 

εἰδον πατέρας αὐτῶν ΧΙ], 22, 23, 26, 26, 40, 42) ςΤ, 62, 86, ος» τοό, 

130, 147, 153) 18ς, 238, 311. ΑἸά, ΑἸεχ. ιδὸν πατερας αὐτῶν 40,233: 

(οιηρὶ. εὗρον ττατέρας αὐτῶν Ὑεοὰ. Ϊ. εἷξ, αὐτοὶ εἰσῆλθον) αντοι 

δὲ εἰσηλϑον 6, ςτ, 62, 86, (9 τ. 80 αἱ. πι.} 95, 147, 185,238. πρὸς τὸν 

Βεελφεγὼρ} α τὸν 97, 228, 310. εἰς αἰσχύνην] εἰς ασχημιοσυνὴν 23. 

αὐτῶν Δ. Εά. αἰσχραῖς ἀπωλείαις ἴλοον. ΝΙΠΡ. Ρ. 288. οἱ 

ἐξδελυγμένοι] οἱ ηγαπήμενοι ΠΠ, ΧΙ, 22, 26, 36, 40, 42, 49, 62,86, ᾿ 

τού, 147, 153») 228, 240. ὙΓ ΒΕΟΡὮΥ]. Ργα πλεῖ. ὡς ς1) 95) τϑς, 238. 

κοἱ φαι. Οομρὶ. ὡς οἱ ἠγαπημένοι] ὡς ἐδδελυγμενοι Π|], 40, 62, τοό, 

228. ὙΕΟΡὮΥ]. ὡς οἱ ἐδδελυγμενοι ΧΙ]; 22, 26, 26, 40, 42, 86, 1.4.7, 

153. 240. λὼς 51, 238. λα θ5ν 114, 18ς. οἱ 210, 311. ΑἸΪδςχ. 

ΣΙ. αἱ δόξαι δε. δὰ ἔπ. οοη,.] ὡς ὄρνεον ἀποπέτανται αἱ δόξαι αὐ- 

τῶν ἐπ᾽ αὐτῶν. 7αοοῦ. ΝΙΔΌ. 1. οἷ. αἱ ϑόξαι αὐτῶν] δόξα αὐτῶν 

Οομηρ!. ἐκ τόκων] ἐκ τοκετῶν 42, 95») 185, 240. καὶ ὠδίνων] καὶ 

εξ ὠδινων 36, τι, 86, τ ς3, 238, 240. καὶ ὀδύνων ὙΠΕΟΡΕΥ. συλ- 

λήψεων ργορυγίτε. ἐκ Οοτηρὶ. 
ΧΙΙ. καὶ ἐδν] ττ. Οοπιρὶ. α καὶ Απη. Ἐά. καὶ ἐὰν---ἐξ ἀνθρώ- 

πων] ἐὰν γεννήσωσιν υἱὸς καὶ ἐκϑρέψωσιν, ὅμως ὠτεκνώσω αὐτὲς ἐξ ἀν- 

ϑρώπων, καὶ ὠποκτενὼ τὴν βόλησιν τῶν ἐντέρων αὐτῶν δοοῦ. ΝΙΠΌ. Ἰ. 

εἶς, ἐξ ἀνθρώπων] ρταεπηϊει, καὶ 233. ἐν ἀνθρώποις Οομηρὶ. διότι 

πε κα οὐαὶ ἱηίεγπηοά. 87, 97, (228. δἀίοτίρι. τηᾶγρ.} 210. διότι καὶ 

ἐαὶ] κα και 49.091. αὐτοῖς ἐς} -Ἐ- διοτι ἀφηχὰ αὐτὸς 22,36, 40, ξ1, 

86, 228, 218, 240. ϑίαν. Οἴἶτορ,. . αὐτοις ἐξαι" διοτι αφηκα αὐτὲς 62. 
αντοις διοτι αφηκὰ αὐτες ος, τι8ς. αὐτοῖς ἐςαι" διοτι ἄφηκαν ουτᾶς 
141. σάρξ μου] ρταιηῖ. ἡ Οοιηρί. ἐξ αὐτῶν] -[ ἐξᾶν 230. 
Λ Ατηὶ. Εά4. 

ΧΙΠΠΙ. ᾿Εφραὶμ 19] 239. ᾿Εφραὶμ:--πσαρέρησαν] ᾿Επρὲμ ὡς εἰ- 

δήσω Τύρος τιαρέςησαν 2 Οὐοάϊεες ϑεγρὶ!. ἄς, πἰᾷ εἰδήσω ὡς Τύρος, 

Οοάεχ ὑπὶ5 ϑεγρὶ. εἶδον] ιδὸν 40. Οοιρὶ. σαρέξησαν] Ἰσαρεξη 

(ΧΠΙ. εχ οοσσ.) 22, (ς1. οουτ. Δ ἐδά. τῇ. παρεςησε) 65, 87,95. 147.153» 

18ς, 228, 238. ΤΠΕΟΡΗΏΥΪ. ταρερῆσε 40, 42. Οοαιρί. πάρες! 68, 97, 

410. ΑΙά. ργαόμι Ἐϊετοη. τὰ τίκνα αὐτῶν] τα τέκνα αὐτε 22,40, 

ό:, 86, ος, 1ι8ς, 238. δῖαν. Οἰἴἶτος. καὶ Ἐφραὶμ] α Οοπιρὶ. καὶ 

ἦρχεν Ἐφραὶμ Απη. Μ5. (Αττι. Ἐά. ἀυΡ. δὴ ἤρξατο.) καὶ Ἐφραΐμ, 

τῷ ἐξαγαγεῖν] καὶ ἐξηγαγεν 240. καὶ Ἐφραὶμ ἐξήγαγεν δῖαν. Οἴἶτορ. 

τῷ ἐξαγαγεῖν] “Ἐ αὐτὸν 147. τῇ εἰσαγάγειν 2290. τῶ τέκνα αὐτΆ] 

τὼ τέκνα αὐτῶν Οὐοπιρὶ. 

ΧΙΝ. τί δώσεις} τι δώσω 130. τι δώσει 311. μήτραν] ριξε. 

δος αὐτοις ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 49, 51, 68, 8ό, 87, 91, 95; 97» 105, 

τού, 130, 1ς3,) 18ς, 228,233,)238, 239. 310, 311. Οοαρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. 

Ογτῖ!. ΑἸεχ. 1. τός. σην. Μ5. Αἴ. Εά. 8[αν. 224 εἰς υκίυαπι 

Ηϊεσοη. ᾿ 

ΧΥ. αἱ κακίαι αὐτῶν] αἱ αδικιαι αὐτῶν 130, 311: αἱ κακίαι τῶν 

Τπεορῆγι. ἐν Γαλγαλ] εν Γαλγαλοις 22, 36, 51, 65, 68, 8ό, 87, 

95, 97» 1147) 147. 153» 1ιϑς) 228, 238, 310. Οοπιρὶ. Αἰά. Απῃ. Μὅ. 

Αὐτὰ. Εά. εἰς Γαλγαλα 40, 130, 233» 311: Εἰς τΔη[|πὶ τος. εἰς 

Γαλγαλ τού, 114. ΑΙεχ. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. 1γ6. ἐν- Γαλγαλα 230. 

240. ἐμίσησα αὐτὰς} τ. ΧΙ], 22, 26, 46, 40, 51, 62, 8ό, 98: (τος. 

αἱ νἱάοιιτ) τού, 130, 147, 153» 185, 233, 238, 311: Αἴεχ. τῶν 

ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν] αὐτῶν τῶν ἐπιτηδευμάτων τοῦ. ἐχθαλῶ αὖ- 

τὰς} ἐκδάλλω αὐτὰς ὙΒΕΟΡΗΥΪ. οὐ μὴ] καὶ οὐ μὴ ἔτι την, Ἑά. 

οὐ μὴ τροσϑήσω] οὐ μη ϑησω (ππᾶγρ. αἱ ἰὼ Ἐἀ.) ΧΠ. οὐ μὴ Ὡροσϑω 

22, ξι,) 238. δχετιὶ μὴ τροσϑὼ 62) 86, 95) 147: ιϑς. δκετι οὐ μὴ 

τροσϑὼ 1583. καὶ οὐ μὴ τροσϑῶ Οοπιρί. Ργϑπ τ. καὶ ὙΒΕΟΡΆΥΙ. 

τὸ ἀγαπῆσαι αὐτὲς] ἐλεῆσαι ἐπ᾽ αὐτὲς ]αςοῦ. ΝΙΔΌ. Ἰ. οἶς, τσαντες. 

δις. δὰ ἔπ. οοη}.] α 240. ἀπειϑᾶντες) ἀπειϑήσεσι δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΕΧΥ͂Ι. Ἐπόνεσεν---ἐνέγκη] ἐπόνεσαν ῥίζαι ᾿Εφραὶμ, ἐξηράνθησαν; 

καὶ καρπὸν ἐκέτι δώσουσι Αται. Μ5. ἔς, πἰῇ ἐκέτι μὴ ἐνέγκωσιν, 

Ατῆι. Ἐά. ἘἘπόνεσεν ᾽ΕΦρ.} ἐποίησεν ἜΦρ. Ογεῖ!!. ΑἸεκ. νἱ. ρα. ' 

Ρ.38. ἐξηράνθη] ἐζξήρανεν (πρὶ. ργαπηίεῖ. καὶ ΤΉΘΟΡΕΥ. Ἐκ 

ἔτι μὴ ἐνέγκῃ] πεφμαφμαπι αὔετ! Ἡϊΐετοπ.ς μὴ ἐνέγκῃ] ῥγαεπιῖτ, ἃ 36, 

68, ος. 1535) ὃς, 310. ΑἸ4, Ὑεοραγ!. μη ἐνεγκεῖν 91. διότι καὶ 

ἐὼν] διοτι εαν καὶ 422, 36, ςτ, 62, 86, ος; 147» ιϑς, 238. λ και 49,91" 

Οοιρὶ. ὙΤΓΒΕεορὮ!. γεννήσωσιν) τεχνωσωσιν 05. τᾶς. ᾿ τὼ ἐπιϑυ- 

μήματα] τὰ ἐπιϑυμητα τοῦ, 311. χοιλίας αὐτῶν] ρτῶηϊτῖ. τὴς 22, 

36, 42, ς1) ὅ2, 68, 8ό, 87. 95. 97» 147» 153» 185, 228, 238, 310. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. Ογτηῖ!!. ΑἸεχ. 1. οἰξ, ΤὨεὸρΡὮνΪ. 

ΧΥΊΙ. αὐτὲς] αὐτῶν οι. καὶ ἔσονται] αὶ καὶ Ὑεοραγ!. πλα- 

νῆτα!] ργαηῖα. ὡς ΑΙεχ. ἐν τοῖς ἔϑγεσιν] α ἐν 240. 

Ι. ἸΑμπελος---εὐϑηνῶν αὐτῆς} λ Οἰ1Πὶ ἰηςεγπτοά, (Δ άϊε. δΌ 9]. τ.) 

97: εὐκληματσα Ἰσραηλ) εγκληματεσα
ὰ Ἰσραηλ 68. Αἰά, ᾿ ὁ καρ- 

πὸς εὐθηνὼν αὐτῆς] α Δ΄η. Μ95. Ατηγ. Εά. ὁ καρπὸς εὐϑηνῶν αὐτῆς 

ἃς. τὰ ἔπ. οοπι.] κατὰ εὐθηνίαν τῆς γῆς αὐτῶν ὅτως ἐπλήϑυναν ὃν- 

σιαςήρια, καὶ φκοδόμησαν εἴδωλα 7δοοῦ. ΝΙΩΡ. 1. εἶτ.  εὐϑηνων αν- 

ϑ Ν ΝΝ “- 7 ΚΕΦ. ΙΧ, 

ϑησαν ὦ τῶν ἀδικιῶν σου ἐπληϑύνθη μανία σου. Σκοπὸς ἜΦρΑΙμ μετᾶ Θεβ' προφήτης παγὶς 8. 

ἬΝ 
χατέπηξαν. ᾿Ἐφϑάρησαν κατὰ τὸς ἡμέρας 9. 

[ο. 

ΠῚ, 12, 

13. 

4. 
15. 

16. 

᾿ 17. 
ΚΕΦ. 

Χ. 



ΚΕΦ. Χ. 
ἴω.) “3 7 ν, 4 Ν ΄ἿΝ 2 ἯΝ ρ- Ῥ.. 3 .- 3 ΄ ’ 

2. τῆς, ἐπλήσυνε τὰ ϑυσιαςήρια' χατὰ τὰ ἀγαϑὰ τῆς γῆς αὐτξ, φκοδόμησε ςήλας. 

11. 

12. 

᾿ Σαμαρίας Οοπρὶ. 

ὩὯ ΣΧ Η Ε. 

Ἔμερισαν 

καρδίας αὐτῶν, γῦν ἀφανισϑήσονται' αὐτὸς χατασχάψει τὰ ϑυσιαςήρια αὐτῶν, ταλαιπωρήσεσιν 

αἱ ςῆλαι αὐτῶν. Διότι γῦν ἐρδσιν, Οὐχ ἔςι βασιλεὺς ἡ ἡμῖν, ὅτι ἐκ ἐφοξήϑημεν τὸν Κύριον" ὁ δὲ 

βασιλεὺς τί ποιήσει ἡμῖν, Λαλὼῶν ῥήματα προφάσεις ψευδεῖς , διαϑήσεται διαϑήχην, ἀνατελεῖ 

ὡς ἄγρως!τς, κρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγρδ. τῶ ΄ ᾿ Ψ» Ὧ “Ὁ ε ΤΣ ΒΕ 

9 μοσχῷ τῷ οἰχ8 ὡἐὴ)ν “Ταροιχῆσξσιν οἱ χατοιχδντες Σα- 
Ζ Ἵ φ 3 “ » Ὗ Μ 9 Ὅ.. 3 ϑ 3 ’ Ν, ὯΝ Ί’ 9 Ὰ, 3 ρὸ 2"ς 

μάρειαν, ὅτι ἐπένθησε λαὸς αὐτῇ ἐπ᾽ αὐτόν' χαὶ χαϑὼς ποαρεπίχραναν αὐτὸν, ἐπιχαρδνται ἐπὶ 
Ἧ δόξα 3 "Ὁ Φ ετ ίσϑ 333 35 “Ὁ Κ Ν, ἘΝ 3 ᾽Δ ΄ δὴ 9 Ζ΄ ΄ 

τὴν δόξαν αὐτδ, ὅτι μετῳχίσϑη ἀπ᾿ αὐτ. Καὶ αὐτὸν εἰς ᾿Ασσυρίας δήσαντες, ἀπήνεγχαν ξένια 

τῷ βασιλεῖ ᾿Ιαρείμ' ἐν δόματι ᾿Εφραὶμ δέξεται, καὶ αἰσχυνθήσεται Ἰσραὴλ ἐν τῇ βουλῇ αὐτῶ, 
᾿ [1 

᾿Απέῤῥιψε Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς φρύγανον ἐπὶ ποροσώπε ὕδατος" Καὶ ἐξαρϑήσονται βω- 
᾿“ ε ᾿ " 4 Ν 3 3 ; ΄ 

μοὶ Ὧν ἁμαρτήματα τ ᾿Ισραὴλ, ἄχανϑαι χαὶ τρίδολοι ἀναξήσονται ἐπὶ τὰ νυσιαςήρια αὐτῶν" 
2 0 “,᾿, Μ ν ρ. Ν ρ ρ ρο 3 ε Ζψι 

χαὶ ἐρᾶσι τοῖς ὄρεσι, Καλύψατε ἡμᾶς, χαὶ τοῖς βενοῖς, Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς. ᾿Αφ᾽ ὃ οἱ βενοὶ, ἥμαρ- 
ϑ'ι. ν,  -» Ε] . ΄ δι" 3 »᾿ .ῳ 7 ἘΝ Ἔ  Ώ Ν, 7 3 ΄΄ 

τεν ᾿Ισραὴλ, ἐκεῖ ἔςησαν' οὐ μὴ χκαταλάξη αὐτὰς ἐν τῷ βουνῷ πόλεμος ἐπὶ τὰ τέχνα ἀδιχίας 

Παιδεῦσαι αὐτός" χαὶ συγαχϑήσονται ἐπ᾿ αὐτὲς λαοὶ, ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτὰς ἐν ταῖς δυσὶν 
3 φ’ ϑ Ὁ 

ἀδικίαις αὐτῶν. Ἔφραϊμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾷν νεῖκος, ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομαι ἐπὶ τὸ χάλ-- 
λιςον τοῦ τραχήλου αὐτῆς" ἐπιξιξώ ᾿Εφραὶμ, ππαρασιωπήσομαι ᾿Ιόδαν, ἐνισχύσει αὐτῷ ᾿Ιαχώδ. 

Σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς χαρπὸν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως, 

τῆς] αὐτῆς εὐϑυνων Χ]]. (τ. 26, 40, 42, 49, τού, 147. Οὐρὶ. ΑἸεχ. 
αὐτὸς εἐυϑυνων αὐτῆς ὅ2Ζ. τῶν καῤπὼν αὐτῆς} τῶν καρπὼν ἀντ 
(ΧΙ. εχ σοΥτ. 80 δητῖᾳ. π.)} 229 23, 26, 36, 40, 42, 49, ξ1,) ὅ:, 86, 
919 95, 97» 1147 1479 τϑς, 108, 228, 233, 238, 240, 310. ΑἸά, ΑἸεχ. 

ὙΒεορΗγ. τῶν καρπὼν αὐτῶν τού. (οιηρὶ. Ατιη. Εά. 
αὐτῇς 8ϊν. Οἶτος. τὰ ϑυσιαςήρια] α τὰ 22, 26, 36, ξι, 62, 86, 
87, 01, 94» 97» 147, 153) 18ς) 109, 228, 233. 228, 210. ΑΙά. ΤἜεο- 

Ρἢγ1]. κατὰ τὰ ὁ ἀγαϑὰ] Ργαετηϊτι. καὶ 49, (ςτ. οχ οοττ.) τού. ΑἸεκχ. 
ὙΠΕΟΡΑΥ]. τῆς γῆς αὐτῷ τῆς γῆς αὐτῶν Οοἴηρί. ὠκοδόμησε ςἡ- 
λας] ὠκοδομῆσαν ςηλας (ΧΙ]. οοττ.) 198, 239. «αἰῇεαδαπε ἐἰκῖο: 
Ηϊεγοη. ; 

11. ᾿Ἐμέρισαν] ἐμέρισεν 62, 86, 147. 153, το8. Οοπιρὶ. 
δίας αὐτῶν] ρῥτατηϊς. τας 42. καρδίαν αὐτῶν ὙΠΕΟΡΗΥΪ. 
Θεξ Ατη.. Μ58. τὰ ϑυσιαςήρια αὐτῶν] α τὰ ὙΠεΟΡΕγΪ. 

ρήσεσιν] ταλαιπορισεσιν 26. γατρῖτῖ. καὶ 311. Οεογρ. 
ΠῚ. Διότι] α 24ο.. Οὐκ ἐςι] ργαγηϊτῖ. οτὶ 42. βασιλεὺς ἡμ;}} 

Ῥτδιῖ, ὁ 1.3. ὅτι ἐκ ἐφοδήϑημεν] οτιί εκ ἐφοδηϑησαν (ος. (οΙΤ. 
Ρτῖπιᾶ π|.} τος. τὸν Κύριον] τον Θεὸν 9, τς3, ι8ς. ΤὙΒΟΟΡΗΥ. ποι- 
ἥσει ἡμῖν] ποιήσει ὑμῖν 130. 

ΙΝ. Λαλῶν---ψευδεῖς} ῥήματα λαλήσει τοροφάσεις ψεύδες πῃ 
Μϑ8. (Ατπ,. Εά. αἱ. τροφασ. ψευδεῖς εἰσὶ.) ψευδεῖς] ψεύδει δῖαν. 
Οὔἶτορ. ἀνατελεῖ} -Ἐ κριμα 42. “ γὰρ μου 240. Ργρεπιῖτί. καὶ 
Ατῃ. Μ8. Απῃ. Ἐά. ὡς ἄὥγρωςις] ὡς ἀγροτις 147. ἐπὶ χέρσον 
ὠγρδ] ἐπὶ ἐρήμε οἱγρᾷ Οοτηρὶ. υβιρεγ ἀργέτιμιπι ἀρνὶ Ηϊετοη. 

Ψν. Τῷ μόσχῳ] ργαπηῖτι. τταρο Οοηρὶ. 
Ἔ του ἡλιοῦ 49ς. Ἔ αδικιας 68, 97. 228, 310. ΑΙά. Σαμάρειαν) 

ὅτι ἐπίνϑησε] δια τοῦτο ἐπεένϑησεν Π. δὲοτι 
ἐπενϑησεν 26, 49, τοό. λαὸς αὐτῷ] ρτγεατηῖ. ὁ ΧΙ], 22, 36, 42, 40, 
ξ1, ος, 97, 1ού, 147, 135) 18ς, 228, 238, 310, 311. (πρὶ. ΑἸά. 

᾿ΑΙεχ. Ὑποορηγὶ. καὶ καϑὼς] καϑότι Οοπηρί. ὅτι μετῳωκίσϑη] 
οτι ἀπωκισϑὴ 40. Οοπιρ. ὠπ᾽ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτὰς οἱ. ἐπ᾽ αὐτξ ΑἸεχ. 

εἰς αὐτὰς Οεοτγρ. " 

ΝΙ. Καὶ αὐτὸν] οϑὲν αυτον 240. καί γε αὐτὸν Τυϊίη. Μ. Ρ. 

46ο6. εἰς ᾿Ασσυρίους) κα 240. εἰς ᾿Ασσυρίου Τιμεπ. Μ.. 1. εἶς. εἰς 

᾿Ασσυρίαν ϑῖαν. Οἷἶτογ. δήσαντες] ῥγετητῖ. καὶ 240. αἕ [υ]π. Μ. 
1. εἶ. ὠπήνεγκαν] ἐπήνεγκαν [υπἰη. Μ. 1. οἷ, ἀπήγαγον ΤΉεο- 
ΡΕγ]. ξένια] ργαεπιεῖ. εἰς δῖαν. Μοίᾳ. ξένια---ἥμαρτεν ἴῃ ςοαι. 9.] 
α οὐ ἱπῖεπηδά, ρεγ ἀεξεδυπι ὉΠ] τος. τῷ βασιλεῖ ᾿Ιαρείμ] τω 
βασιλει Ἰαρειδ 42. τω βασιλει Ιεριμι 240. τῷ βασιλεῖ Ἰαρὶδ Οοπρρὶ. 
γερὶ 7οαγὶδ : Ηϊετοη. ἐν δόματι] ἐν ξοματι 86. δέξεται] -ἰ- αι- 
σχύυνὴν 22, 36, ςι, 62, 68, 86, ος, 97. 147.»153ν 18ς, 228, 238, 240. 
ΑΙὰ, αν. Οἴἶγορ. 74οοΡ. ΝΊΠΡ. 1. οἷς. ληψεται 23. μυείρίοε ορηζα- 
βοποα Ἡϊΐετοθ. καὶ αἰσχυνθήσεται] α και 22, ξ1, 62, 68, 86, οἵ, 

ος, 979 130, 147, 153) τϑς, 228,.240, 311. Οομρὶ. ΑἸά. Ατη. Ἐά. 

αἰσχυνϑ. Ἰσραὴλ] Ροπὶε ἢ Παΐπι ροῖ' βελη αὐτὰ ος, ιϑς. ἐν τῇ βε- 
λῇ αὐτ] ἐν τῇ βαλῃ αὐτῶν ΤΒΡΟΡΕΙ: περὶ τῆς βουλῆς αὐτὲ ϑἰαν. 
Μοῦ. 

ὙΙ1. ᾿Απέῤῥιψε ἐπέδαλε Οοιηρ!. βασιλέα αὐτῆς] ργαπηϊτῖ, τὸν 
46,42, τοό. Αἰεχ. τὸ βασιλέως αὐτῆς 36. βασιλεα εαὐτῆς ος, 18, 

νοι. ΤΡ. 

χαρ- 
Ἡ ἀπὸ 

ταλαιϊιπὼ- 

φῳῷ σῷ 

του χαρπον . 

ὮὯ»] Ον 26, τος, τού. 

ἐπειδὴ ἐνισχυει 240. 
τς, 238. ΡῥγΘΤΩΪ. τὸ τς 3. 

228. ἐπὶ τροσώπε] ἐπι, τροσωποὸν 26, τού, 228, 31:1. (ΠΡ]. ΑΙεχ. 

ἀπὸ τροσώπου 87, 310. 

Ψ1Π. Καὶ ἐξαρϑήσοντα!) , καὶ 153. βωμοὶ Ὧν] -Ἐ αδικιας 
68, 97, “28,414. οικοι Ὧν 1ς3. - ἀδικίαι 21.0.5 ἄκανϑαι---ὖνα- 
δήσονται] ἄκανθα καὶ τρίξολος ἀναξρύσει Αττη. Μ8. ἣς, πᾷ ἄνα- 
δήσεται, ϑίαν. Οἶτορ. Καλύψατε ἡμᾶς] πεσετε ἐφ᾽ ἡμας 1], 42, 

τού, τύέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς Ατην. Μ8. Αγ. Εὰά. Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς] 
καλυψατε ημας ΠῚ, 42, τού. Αγ. Μ5. Απη. Εἀ. τεσετε ἐφ᾿ πμας 

,. (ΧΗ. εχ οουτ. δ ΔπΈᾳ. π|.) 22, 26, 40, 49, ςι, 68, 86, ος, 97) 130, 
ιϑὃς, 228, 210, 311. (ου)ρὶ. ΑἸά. ΓΙ ΒεορὮγὶ!. 

62, 238. 

ΙΧ. ἥμαρτεν] ἥμαρτον 98» 1οό. ἐκεῖ ἔςησαν] ἐκεῖ ἐγῆσεν 40. 

ἐκεῖ ἔζη (πρὶ. οὐ μὴ καταλάδη)] οὐ μη καταλαξητε 230. ἐν τῷ 
βενῷ] ἐπὶ τῶ βενῶ ΟομρρΙ. πόλεμος] -ἰ- γᾶρ 24οθ. πόλεμος ὅτε. 
84 ἔπ. σοπ,.} μαρεῖ (Ρ “ὁ 238. ἐπὶ τὼ τέκνα) α τὰ 26, 36, 42, 

49, ς1, ό2, ος, τος, τού, 18ς, 233, 238, ΑἸεχ. ΤᾺΡΟΡΕγ]. ἀδικίας] 
ῬΓΘΙ τ, τῆς ΧΙ], 40. 

Χ. Παιδεῦσαι αὐτάς} ργατοῖτς. λϑὲ ΧΙ], 23, 26, 42, 40, 87,91, 
τος, τού, 130, 193,239,311. Αἷεχ. Ατηγ. Ἐἀ. ηλϑὲν παιδευσαι κατὰ 

τὴν ἐπιϑυμίιαν μου. (22. {00 “Ὁ 36, 238. ηλϑὲν ταιδευσαι αὐτοὺς 

κατὰ τὴν ἐπιϑυμιᾶν μου ξ΄, 68, 228, 240, 310. ΑἸά, ὙεορΡἢγ]. ἥς, 
ηἷἢ ἐπιϑυμίαν σε, 97. ἤλϑεν" παιδευσὼ αὐτὲς κατὰ τὴν ἐπιϑυμιαν αὖυ- 
τῶν; 62, 147. δῖαν. Οἰἶξζορ. ἢς, πῆ ἐπιϑυμιαν με, δό,ος, τι8ς. παι- 
δευσω αυτες κατὰ τὴν ἐπιϑυμιαν μου τς3. ἦλθε τὸ τοαιδεύσειν αὐτὲς 
Οοπρὶ. ἤλϑε ταιδεῦσαι αὐτὲς δῖαν. Μοίᾳ. επί! μὲ εογγίρεγσί δος 

Ηΐετοη. καὶ συναχϑήσονται] μαδεῖ τὰ “Ὁ 22. ἐπ᾽ αὐτὲς λαοὶ] 
λαοὶ ἐπ᾿ αὐτὲς Οομηρί. ἐπ᾽ αὐτὰς ἔϑνη Ατπι. ΜΙ. Αγηϊ. Εά. 
παιδεύεσϑαι αὐτὲς} ἐπι τω παιδευεσϑαι αντας (Χ]1. οοττ, δΌ 81. πι. 
τσαιδευσαι) 26, 49. 198. εν τω παιδευσασϑαι αὐτες 147. ἐπὶ τω 
τοαιδευσεσϑαι αντας 233. ἐπὶ τῷ τοαιδεῦσαι αὐτὲς ὙΒεΟΡΆγ. ἐν 
ταῖς δυσὶν] ἐπι ταις δυσὶν Χ]ἼΠ, τοςν 233. 

ΧΙ. δεδιδαγμένη} ργαιπιῖε. οὐ δ5ϊν. Οἴἶτορ. ἀγαπᾷν) α 240. 
ἀγαπᾶν νεῖκος] ὠλοῶν Ῥτοοορ. ἴῃ Οδῖ. ΝΊο. ἴοπι. '. Ρ. τόό2. νεῖκος] 
νικος 426, 87, 147, 533, 311. ΑἸΙά, ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομαι ἐγω δὲ επι- 
δησομαι (ΧΙ. οοττ. 40 δητὶᾳ. τῇ. υἱ ἴῃ Ἐά.) ῬτόοΟρ. 1. οἶς. εγω δὲ 
ἐπελευσωμαι 26. κα (87). δἀΐοτ. πιᾶγρ.) 310, ἐπὶ τὸ κάλλιςον] ἐπι 
τὸ καλλος 40, 42, ς1, 62, 86, 114, 147») 1539 238, 240. τοῦ τρα- 

χήλου αὐτῆς} α αντὴης ΧΠ. τε τραχῆλε ἄὐτε 1ς3- ἐπιξιδὼ] 

Ἔ σε 46. ἐπιϑήσω Οοπιρί. μμρῥοπαπι Ἡϊετοη. ᾿ἐπιδιξω---ἐνισχύσει] 
Ἐφραὶμ] ργϑεηῖτ. τῶ 36, ς 1, ὅ2, 86, ος, 147, 

πιαρασιωπήσομιαι) Ῥταεηλἶττ. καὶ ΧΙ], 
36, 40, 40, τος, τού, το8, 233. ΟΟγΡ]. ΑἸεχ, Τεορῆγ}. καὶ παρα- 
σιωπησωμαι σε “6. παρασιωπησωμᾶι 86. ᾿[ὅδαν] Ιεδα 46, τοῦ. 
ἐνισχύσει αὐτῷ] ἐνισχυσει αὐτὸν 40, 86, 147. ενισχυσει ἄντὲς τος. 

ἐνισχύσει ἐν αὐτῷ ΤΉΣΟΡΗΥΪ. 
ΧΙ]. Σπείρατε Ἔ καὶ υμεις 36, 240. ἐσπείρατε (σ ἰηΐετα τες. 

τῇ.) 62. σπείρετε ὙΠεορῆγὶ. ἑαντοῖς} ῥγατηἶτ. ἐν ΤΓΒΕΟΡΗΥΙ. εἰς 

δικαιοσύνην] α εἰς Οήρεη. 1. 8. τρυγήσατε] και ϑερισᾶτε 22, 36, 

42, 1, ὅς, ος, 147, 18ς, (228. εχ σοττ. 80 δἱ. π1.) 238, 240. Αγπη. Εα. 
Ἑ ᾿ 

πέσεται ἐφ᾽ ἡμας 36, 

Π “ 

εν τω 



ν ὙΠ: ΩΡ ἋΣ δ.--παρτορττί α--ς παιώνας ψζῦσμα, πε τνς τσ ατερω». " 

᾿ 
! 

ἶ 
4 

ϊ 
͵ 
Ι 
" 

ἱ 
Ϊ 

ἱ 

1 

- 
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, ς ᾿ πὲ μ᾿" ͵ ς .ὦ ε 7 Ρ 

ἐχζητήσατε τὸν Κύριον ἕως τᾶ ἐλϑεῖν γεννήματα δικαιοσύνης ὑμῖν. ἴνατι παρεσιωπήσατε ἀσέ- 

»α, ' 3᾽ 
ρὸ ΄ 3 7 

ν. ἴω 2 Μ“ 
Μ ὡ ε Ρ 

ξειαν, καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε ; ἐφάγετε ΧαρπΟν ψευδῆ, ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἀμαρτῆ- 

’ 
9 ’ - 9 4 

᾿μασί σου, ἐν πλήϑει δυνάμεώς σου. Καὶ ἐξαναςήσεται ἀπώλεια ε 
9 ρῷ ἰϑω -ς ξ΄ ., 

» τῳ λαῳ σου, χαὶ “«Ταντὰ τὰ 

ΠῚ ς » ΄- 3 ἰδ 4 "“εὀε Ἂς, 2 ς “ ἢ 7 

περιτετειχισμένα σδ οἰχήσεται: ὡς ἄρχων Σαλαμᾶν ἐκ τᾶ οἰΧἕ τῷ Ἱεροξοὰμ, ἐν ἡμέραις πολέ- 

͵ 

ρῶ 

-ΦὟἉ 
ο 

" “39 Ν᾿ Ξι᾿Ν 7 ᾿ 

μου μητέρα ἐπὶ τέχνοις ἠδάφισαν, Οὕτως “ποιήσω ὑμῖν οἶκος τοῦ Ἰσραήλ ἀπὸ προσώπου ἀδιχίας 

χαχιῶν ὑμῶν. 

ΟΡΘΡΟῪ ἀπεῤῥίφησαν, ἀπεῤῥίφη βασιλεὺς ᾿Ισραῆλ' ὅτι νήπιος Ἰσραὴλ, καὶ ἐγὼ ἠγάπησα αὐ- 

“2 3 ΄ 
΄ Ν ’ 3 “ 

τὸν, χαὶ ἐξ Αἰγύπ]ου μετεκάλεσα τὰ τεχγῶ αὖτ. 
φρο - ᾿. ρ “25 2 

ἐχ προσώπου μου" αὐτοὶ τοῖς Βααλεὶμ ἔννον, χα! τοῖς γλυπ]οῖς ἐθυμίων. 
Καϑὼς μετεχάλεσα αὐτὰς, οὕτως ἀπῴχοντο 

".,.92 

Καὶ ἐγὼ συνεπύδισα 

ἢ Ν ΄ ν 9». » Ψ »ν» ς 

τὸν Ἐφραΐμ, ἀγέλαξον αὐτὸν ἔπι τὸν βραχίονά μδ, καὶ οὐκ ἔγνωσαν οτι Ἰάμαι αὐτές. Ἐν δια- 

κσο 
ρ8 3 ΄ ’ ἊΨ 3 ρ. ε Υ,) 

φϑορῷ ἀνϑρώπων ἐξέτεινα αὐτὸς ἐν δεσμοῖς ἀγαπήσεὼς μου, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς ῥαπίζων ἄνγ-- 

Ὺ-ς 
9 “Ὁ ῪἊῪΝ, 3 ’ 

ϑρωπος ἐπὶ τᾶς σιαγόνας αὐτδ' χαὶ ἐπιδλέψομαι πρὸ 
Ν 2 

2» .,ιὁ.2ὁὦκἸκἨκ φ 3 5. 7 Η " 

Ἐφραὶμ ἐν Αἰγύπ]ῳ, καὶ ᾿Ασσδρ αὐτὸς βασιλεὺς αὑτδ' ὁτι οὐχ ἠϑέλησεν ἐπιςρέψαι. Καὶ 

ϑερησατε 86. - εαὐτοις τοῦ. ΑἸεχ. ϑερισατε 114, 153» 239- εἰς 

καρπὸν ζωῆς} αὶ εἰς 43,153» 340. Οοπιρὶ. ΒΩ]. Μ. ἰϊ. 667. Ατπι, Ἑά. 

εἰς καιρὸν ζωης Οἴξεη. 1. οἷ. φωτίσατε ἑαυτοῖς θφωτησατε (ςοττ.) 

ἑαυτοῖς ς1. φωτισᾶτε ἄντοις 98) ι8ς. α ἑαυτοῖς Ομ οἵ. ν. 17. 

φὼς γνώσεως] Ἔ ὡς ετι καιρος 22) ό:, 68, 86, 141. 228. ΑΙά4. (ὐοηπΠῖς. 

Αροῖ. 110. 1. ς. ς. Ἔ ὡς εςσι καιρὸς 46, ς1) 238. ἜἝ ὡς ἐςι κρατος 

8). πιᾶγρ. “ἡ εἰς χαῖρον 97. ἱμπιεα (εἰοπεῖας φμοπίαπι οΠ' ἰεπηρως Ηϊεγοη. 

ἐκζητήσατε] ζητησατε 40. ὙΒεοραγ. ἕως τὰ ἐλϑεῖν] ἕως ὥ ἐλϑη 

(ΧΙ. οοιτ. αὉ δπΐᾳ. πὶ. αἱ ἴῃ ΕΑ.) 40, 130, 198. (311. υἵ νἰάεῖυτ.) 

Ογηθ!. ΑἸοκ. 1. Ῥαγῖ. ἰϊ. Ῥ. ,.,8. Απη. Εά. γεννήματα δικαιοσύνης 

ὑμῖν] υμιν δικαιοσυνης γενημῶτα 32, 51, 62, 147. υμιν γεννηματα 

δικαιοσυνης 36, 42, 86, 95, 153, 185, 238. Οοπιρὶ. γενήματα δι- 

καιοσυνῆς ὑμῶν τού. 

ΧΙΙΠ. Ἱνατί] ινὰα (οοττ. υἱ ἴῃ Εά. δὸ δητ4. τη.) ΧΙ]. τί Οομρὶ. 

παρεσιωπήσατε] παρεσιωπῆσας 40. ἐσπειρᾶτε ΤΆ. 86. αγαβὶς Αται. 

ἘΔ. ἀσίξδειαν] ασεξειας (Χ11. οοττ, 8Ό Δηεᾳ. πὶ. ὃ ἴα Εά.) Οοαρὶ. 

καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς} καὶ τον καρπὸν αὐτῆς 32, 51, 65, 86, ος, τἿἴ4, 

147, 153, 18, 238) 240. Οοπᾷει. Αροῖ. 116. 11. ς. 17. καὶ ασεδειας 

αὐτῆς 26. και τας αδικιας αὐτὼν 210. ὙΠΕΟΡΏγΙ, ἐτρυγήσατε] 

ἰϑερίσατε πιᾶγρ. Ατηι. Ἐά. ἐρήσασϑε το Οοἀϊΐςες ϑεΓεῖϊ. καρπὸν 

ψευδῃ} καρπὸν ψευδὲς 62. 

ὡμαρτήμασί σπ} ἐν τοις ἀρμᾶσι δὰ ΧΙΙ, 22, 23, 36, 42, 49, 51» 62, 

68, 86,87.,91, 94.97.114»147» 153» τϑς, 108, 228, 238, 310. (οι. 

ΑΙά. ὙΠεοραγ]. Αττι. Μ5. πῃ. Ἑά. τω Οοὐϊςεςβ δεῦρ. εν ἄρμᾶσι 

σου “6, τού. Αἰεχ. ἐπι τοῖς ἄρμᾶσι σοὺ 130, 233, 311- ἐπ εὐττὶ δες 

“μὶς Ἐϊοτοῆ. ἐπὶ τοῖς ὕπλοις σου δ[αν. Μοίᾳ. 

ΧΙν., Καὶ ἐξαναςήσεται] και ἐπαναςήσεται 36. τὰ τεριτετει- 

χισμένα σου] τὰ τετείχισμενα σοὺ 22, 46, ςι, ὅ:, 86, ος. 153, 185, 

7248. τὰ τειχισμενῶ σου 1475) 240. οἰχήσεται] οἰκησεται ΠΠ, τοό. 

αφανισϑησεται 232. 51; ὅ;, 86, ος, 147. 18ς, 238, 240. ἀφανισϑη- 

σονται 114, 153. Ατηι. Μ8. Ασῃ. ΕἘά. δῖαν. Οἶἶτοσ. -Ἐ καϑὼς ἐφα- 

γισϑη 228. τᾶτξ. ὡς ἄρχων] ὡς ὁ αρχων (ΧΤΠ]. ὁ δάάϊι. ἕαργα [1π.) 

130, 311. καϑως .... ἀρχῶν (ἢς) 22. καϑὼς ἡηφανισϑὴ ὁ αρχὼν 

46, ςι, 6, 86, ος, 147» 153» ιϑς, 228, 240. δἷαν. Οἴἶτορ. ὅς, ἤπε 

δ, 114. ὃ ἀρχῶν εχ οοττ. 228. Σαλαμᾶν] Σαλμαν (22. οοττ. ΔῸ 

αἷ. τὰ. ἂὐ ἴῃ Ἐ4.) 53, 36, ό2, 86, 147, 153» 238) 239. Σαλμανῶ 40, 

42, ξῖ) 95, 114.) 185, 240. Οοπιρὶ. Αταν. Μ5. Απη. Ἑά. 8[αν. Οἴτορ. 

Σαλαμα 87,91, 97, 228. ΑΙά, ὙΠΕΟΡΗΪ. ϑαίπιαπα Ἡϊετοη. ἐκ τῇ 

οἴκεἾ ἐν τῶ οἴκὼ 25, 36, 42, ς1, 62, 86, ος» 1145) 147,13» 18ς, 238, 

240. 8ῖαν. Οὗτος. τῇ Ἱεροξοὼμ] α τὰ (ΧΠ. δαίοεῖρι, ἴαργὰ |1π.) 

τοῦ, 233. Οοπιρ!. ΟΒγγίοίξς. χὶ. τ. τὰ Ἱεροδααλ (22. εχ (ΟΙΤ. ΔῸ Δηῖ4. 

το.) 23,40,91. ἔς, ἤπε τα, 26. ΑΙεχ. ὙΒεορῆγὶ. τὰ ρμενεὴλ (36. 

ζυρταίοιϊρξ. 80 4]. πι. Ἱεροδοαμ) 238. Αρξεηλ 42. ϑῖαν. ΟΥἶτορ. τοὺ 

Αρδεηλ ς, ὅ2, 86, 147. τὲ Αξεηλ 9ς, 114, 18ς. τὼ Αρδεηλ 1:3. 

Ἱεροδοαλ 108. οἕϊο (οάϊοες ϑεγρῖ. Ῥοξδοὼμ Ατπι.. Μ5. Οοάεχ ὑπι5 

ϑεγΡῚ οὑπὶ Ν επεῖλ, ϑενοῤααὶ Ἡϊϊετοη. ἐν ἡμέραις πολίμ5} ἐν ἡμέρα 

πολεμε 228. ἠδάφισαν) ἡδαφησαν (23. υἱ νἸάειιγ) 147) 229. ἢδα- 

φισε 40. 

ΧΝ. Οὕτως ποιήσω) ὅτως ποιησωσιν 147. ὅτω τοοιήσεσιν Ατηι. 

Μ3. Ατην Ἐά. οἶκος} ργϑρηλϊτ. ὁ τς 3. τὸ Ἰσραὴλ) α τεῖος, τς. 

Οπγίοίς. Ι. εἰ, ἀδικίας} ΧΗ, 22) 21) “6, 16, 42, 49, 1) 6:, 68, 

86, 8), 91. 95» 975) 106, 130, 14791ς53, τ18ς, 108, 228, 233, 238, 230, 

240, 3210, 311. Οοπιρὶ. ΑΙά. Ατην. Μ5. Ασπι. Εά. μαθεῖ 'π ομαγαξξ. 

ὅτι ἤλπισας} οτι ἡλπισαν ΟἹ. ἐν τοῖς 

᾿οἷκ. πιαϊίατεπι ὑοβγαγμπε Ηϊετο. 

Ν 2. Ν ΄ 2 τὸν 4 

ς αὐτὸν, δυνήσομαι αὐτῷ. Κατῴχησεν 

ἀδικίας κακιῶν ὑμῶν] τῶν ἀδικιῶν ὑμῶν ΟἸνγίοί. . 

χακιῶν ὑμῶν] τῆς χαχιᾶς ὑμῶν 

22, 36, εν, δα, 86, 87, 95, 147ν 153» 185, 238, 240. Ργαπη, τῶν 42. 

καχὼν ὑμῶν τού. Οοπρρί. 

τοΐϊθοο ΔΙοχ. 

Ι. ὌὌρϑρε ἀπεῤῥίφησαν] -Ἔ μετὰ πολλῆς ὥεέσενται ταχντητος 

ΚΕΦ. Χ, 

ος. 18ς. λ ἀπερριφησᾶν τού. Οοπρὶ. Ασ. ἘΔ. τ. 130,311. ἀπ- 

εῤῥίφη] ργϑεπηῖτε, ὡς ορϑρος 21, 30, 51, 62, 86, ος, 1417.153ν 185) 238. 

ργατηῖττ. καὶ ορϑρα {{πρτὰ [1π.) 228. ὠπεῤῥίφε Οοπιρί. βασιλεὺς 

Ἰσραήλ] βασιλεὺς τῇ Ἰσραὴλ ΑἸεχ. ὅτι νήπιος Ἰσραὴλ] δὲοτι νη- 

πιος Ἰσραὴλ 22, 23, 26, 46, 45, 40, ς1, ό2, 68, 86, 87, οἵ, 95. 97, 

τού, 130, 147, 153» 18ς,) το, 428,233, 238, 310, 311. ΟΟὨΡΪ. ΑΙά. 

Αἰεχ. Τπεοραγὶ. καὶ ἐγὼ ἠγάπησα] και ἐγὼ ἡγαπηχα τού. Αἰεχ. 

καὶ εγὼ ἐχαλεσᾶ 233. μετεκάλεσα] μετεκαλεέσαμην 42. Οὐοπιρί. 

ἐκάλεσα 440. Οτΐρεη. ἴῃ Οαῖ, Νῖς. ἴοπι, ἷ. Ρ. 1342. Αἴδδη. 1. ὅο, 

Ομιγίοί. Ἰ. ςόα. εἰ αἱ. καλέσω ]4ςοὐ. ΝΊΠΡ. Ρ. 264. τὰ τέκνα αὖ- 

το] τὸν υἱόν με Οήφεη. Ατῆδα, ΟἸ γος 1. εἷς, (Α πα. Ἐά. τηδῖξ- αὖ- 

12) ϑῖαν. Μοίᾳ. 7Δοοῦ. Ν16Ό. 1. εἶζ, 

Π1. Καϑὼς μετεκάλεσα αὐτὲς} καϑὼς μετεκαλεσατο αὐτῆς 26, 

οἵ, τοῦ, 311. ΑἸεχ. καϑῶὼς μετεχαλεσαμην ἀὐτδς 42. καϑὼς μετ- 

εκάλεσάμην αὐτὰ Οοτηρ!. ὅτως ἀπῴχοντο) ὅτως ὠχοντο 22, 36, 51, 

6:5, 86, ος, 147, τι8ς, 438. Οοιηρί. ἐκ τοροσώπε μ8} ἀπὸ Ὡροσωπε 

μου 9ς, τιϑς. αὐτοὶ τοῖς Βααλεὶμ] αὐτοι τα Βαάλλειμ ό2. αντοῖς 

τοις Βαλειμ 91. ἄἀνται τοις Βααλιμ 955) 153. ἄντοι τᾶς Βααλειμ 

147. αντοι ταῖς Βααξααλιμ (0) 18ς. αὐτοὶ τοῖς Βάαλ Οουρὶ. 

καὶ τοῖς γλυπῖοῖς] καὶ τοῖς εἰδώλοις (οπιρὶ. ἃ τοῖς ΤΒΕΟΡΗΪ. 

Π|. Καὶ ἐγὼ συνεπόδισα] καὶ ἐγὼ συνεποδησα 26. ἘΕἐ 420 οοἰδί- 

καυὶ Ἡϊετοα. ἀνέλαδον--βραχ. μ8] α οὔτ ἰηϊεγηδά. ος.) 114, 18ς. 

ἀνίλαξον---ἐξέτεινα αὐτὰς οοτη. {ε4.7 ἔλαβον ἐπὶ τὸν βραχίονά με αὖ- 

τόν- ἐξέτεινα αὐτὰς ΟΥ̓]. ΑἸεχ. 111, 571. ἀνίλαξον αὐτὸν] ρὑγα- 

υὐἶτ. καὶ 40. βραχίονά γμον] α μου Οοπιρὶ. καὶ ἐκ ἔγνωσαν) 

Λ καὶ Οοηρὶ. ὅτι ἴαμαι αὐτὲς] οτι ιΙασομαι!ι αντδς 40, 68. ΑΙά. 

ὅτι ἰασάμην αὐτὰς δῖαν. Οἰἶτορ. 
ΙΝ. Ἐν διαφϑορῷ] ἐν διαφορὰ 311... ἀνθρώπων) ἀνθρώπε Οομρί. 

ἐξέτεινα αὐτὲς εἰλκυσὰ αὐτες 229 36» 51» 62, 86, 90. 147ν 153’ ιϑς, 

438. ἐν δεσμοῖς) ἐν δέεσμω ΧΙ]. καὶ ἔσομαι αὐτοῖς} α αὐτοῖς 9.» 

ιϑς. καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς ΑἸεχ. ἄνθρωπος} ανϑρωπον 22, 95». 

ιϑς, 228. (Οομηρὶ. ἐπὶ τὰς σιαγόνας αὐτξ] ἐπι σιαγονας (οευπὶ τὰς 

αἀίοτῖρι. ἕαρτα [ἴπ. εἰ αὐτὰ ἴπ πάγῃ.) ΧΙ. ἐπι τὰς σιαγόνας ἀντῶν 

ό2, 86, 147). ἐπι τὴν σιαγονα αὐτξ 98. ιβϑς. καὶ ἐπιδλέψομα!] 

α καὶ 25, 429 ςι, ὅς, 86, ος, 97» 147. 153ν 188, 228, 238) 310. ΑΙά. 

τρὸς αὐτὸν} ἐπ᾿ αὐτὸν 42. δυνήσομαι αὐτῷ] ργαηντ. καὶ (ΣΙ. 

ἴαρτα 11π.}) 22, 36, 40, 42, 49, 51» 87, (οι. 8 8. τ.) 95» 97» 153» 

ιϑς, 228, 238, 210. Αἰά. ὙΠΕΟΡΏὮΥΪ. ϑυνησωμαι αντον 26. καὶ δὺν- 

ἡσομᾶι αὐτὸν ὅ2, 8ό, 147. δυνώμενος αὐτῶ Οὐομρὶ. ρῥγαναΐοη: εἰ 

Ηϊεγο. 

Υ. Κατῴκησεν] Ηαϑμαδὶε Ἡϊετοη. ἐν Αἰγύπ]ῳ] ἐν ὙᾺ Αἰγυπῆω 

ΧΙ, 40, 198. Αἰγυπῆον 22, 36, ς1. (86. πιᾶτξ. εἰς. Αεγυπῖον εἴ ἐν γη 

ΔΑιγυπΊου) ος, 147. 1.53, 181. 238. ἐν τῇ Αἰγυπίω 26. εἰς Αὐγυπῖον 

42. κεν ό2. Αἰγυπῆων 240 αὐτὸς} α ὙΠΒΕεορΡνΪ. βασιλεὺς αὖ- 

18] ῥγαουηϊε. ὁ 42. βασιλεὺς αὐτῶν 1 ς3. ὅτι ἐκ ἠϑέλησεν] οτι οὐχ. 

ηϑελησαν 23) 62, οζ,) 147. 18ς. χα! οὐχ ηϑελησεν 311. ᾿ 

ΥΙ. Καὶ ἠσϑῶ. ἐν ῥομφ.] Εἰ ἱπήγπιαιμς εῇ αἰαάίες Ηἰεῖοπ. Κ᾿ 



ὩΣ ῊΗ ῈἙ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. ; 

3 ϑ 3 ς ΄ 3 ρ ΄ ϑ. ᾿» Ν ΄ 3 ᾿ ρ Ν Σ΄ Ὁ ., 7 

,σμενησεν ἐν βθομφαίᾳ εν ταις Τολεσὶν ἄυτδ, χὰαὶ χατεσαῦυσεν εν ταις χερσὶν αυτΤΒ' χᾶι φάγονται 

12. 

3 ρ [ἡ " ρο 7 Μ δῷ ᾿Ψ ᾿ λα 

. ἐχ τῶν διαδϑλίων αὐτῶν, Καὶ ὃ λαὸς αὐτῷ ἐπίχρεμάμενος ἐχ τῆς χατοιχίας αὐτϑ' χαὶ ὁ Θεὸς ἐπὶ 

τὰ τίμια αὐτξ ϑυμωϑήσεται, χαὶ οὐ μὴ ὑψώσῃ αὐτόν. Τί σε διαϑῶμαι ᾿Εφραίμ; ὑπερασπιῶ 
σου ᾿Ισραῆλ; τί σε διαϑῶ; ὡς ̓ Αδάμα ϑήσομαί σε, χαὶ ὡς Σεδοείμ' μετεςράφη ἡ χαρδία μου ἐν 
τῷ αὐτῷ, συνεταράχϑη ἡ μεταμέλειά μου. Οὐ μὴ ποιήσω χατὰ τὴν ὀργὴν τ ϑυμξ μδ' οὐ μὴ 
ἐγχαταλίπω τὰ ἐξαλειφθῆναι τὸν Ἔφραίμ' διότι Θεὸς ἐγώ εἶμι, χαὶ ἐχ ἄνθρωπος, ἐν σοὶ ἅγιος, 
χαὶ ἐχ εἰσελεύσομαι εἰς πτόλιν, ᾿Οπίσω Κυρίε ππορεύσομαι" ὡς λέω ἐρεύξεται, ὅτι αὐτὸς ὠρύ-- 
σεται, χαὶ ἐχςήσονται τέχνα ὑδάτων. ᾿Εχφςήσονται ὡς ὄρνεον ἐξ Αἰγύπ]ου, χαὶ ὡς περιςερὰ ἐχ 
γῆς Ασσυρίων" χαὶ ἀποχαταςήσω αὐτὲς εἰς τοὺς οἴκους αὐτῶν, λέγει Κύριος. ᾿Εχύχλωσέ με ἐν 

ψεύδει ᾿Εφραὶμ, χαὶ ἐν ἀσεξείαις οἶκος. Ἰσραὴλ, χαὶ ᾿Ιόδα" νῦν ἔγνω αὐτὰς ὁ Θεὸς, καὶ ὁ λαὸς 
ἅγιος χεχλήσεται Θεξ. 

. Ο ΔῈ Ἐφραὶμ πονηρὸν πωνεῦμα, ἐδίωξε χαύσωνα ὅλην τὴν ἡμέραν" χενὰ χαὶ μάταια ἐπλήϑυνε, 

. χαὶ διαϑήχην μετὰ ᾿Ασσυρίων διέϑετο, καὶ ἔλαιον εἰς Αἴγυπῆον ἐγεπορεύετο. Καὶ χρίσις τῷ Κυ- 
. ρίῳ πρὸς ᾿Ιόδαν, χαὶ ἐχδιχησαι τὸν ᾿Ιαχώδ' χατὰ τὰς δὲς αὐτῇ χαὶ χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐ- 

φζ 53 ΄ 9 “Ὁ 3 “Ὁ ᾿ ἴων “ ϑὼ 

. τῷ ἀποδώσει αὐτῷ. Ἔν τῇ χοιλίᾳ ἐλ]έρνισε τὸν ἀδελφὸν αὐτθϑ, χαὶ ἐν χόποις αὐτϑ ἐνίσχυσε πρὸς 
΄ Ν 2 » ᾿, ἢ Ν ΠῚ 

Θεόν. Καὶ ἐνίσχυσε μετὰ ἀγγέλε, χαὶ ἠδυνάσθη" ἔχλαυσαν, καὶ ἐδεήϑησάν μου" ἐν τῷ οἴχῳ, 

ῥομφαίᾳ} αν ΧΙ], 22,23, 26, 36, 42, 49, ς1,) ὅ2, 8ό, τοό, 147, 153» 
198, 233, 238, 239, 311. Οὐτρὶ. Αἰεχ. Τ᾿ εοραγ. καὶ φάγονται] 
καὶ φαγωνται 1ς3γ228, 310. ΑἸά, ἐκ τῶν διαδαλίων αὐτῶν] ἐκ τῶν 
διαξουλίων αὐτὰ (9 ς. οοττ. υἱ ἴπ ΕΔ.) 239. Οοπιρὶ. ΤΒΕορΗΥΪ. 

ΨΙΙ. Καὶ ὁ λαὸς αὐτῷ} α αὐτῇ 1ς32. ἐκ τῆς κατοικίας αὐτῷ] 
ἐκ τῆς παροικιας αὐτὰ (Χ]]. εχ. οοττ.) 23, 36, 40, 87, οἵ, 97, 228, 
410. ΑΙ4, Τεορῆγὶ. καὶ ὁ Θεὸς] ὁ δὲ Θεος 310. ΑἸεχ. 
Θεὸς ἄζο. δά ἢπ. σοπι. 10.1  1ς3. ἐπὶ τὰ τίμια αὐτῷ] ἐπι τὰ τα- 
μιεια αὐτε (ΧΙ. τρᾶγρ.)} 220. ϑυμωθήσεται) υψωθησεται 233. 
ὑψώσῃ αὐτὸν] υψωσει αντὸν ΧΙΠ, 26, το6. υὑψωση αὐτες 4ο. (οὶ. 
ὑψώσει αὐτές ἡ Οοαΐςεβ ϑεγρὶϊ. 

ΨΙΠ. Τί σε διαϑῶμα!] τι σε διαϑω ΧΙ], 22, 26, 16, 42, 40, τι, 
ό;, 68, 86, 87, 91,99 97. 1ού, 130, 147, 18ς,) 108, 228, 233) 238, 

240,310, 311. ΑΙ4. ΑἸεκ. ΤΓΒΕΟΡΕΥ. τι σὲ σοιῆσω 40. τί σοι ποιήσω 
Οοπιρὶ. ΟΒγγίοίε. {ϊ. 4)ς. τίσι διαϑῶ ΟΥτ]]}1. ΑἸεχ. νοὶ. 1. ρατί. ἰϊ. 
Ρ. 363. φαίά γαείανι εἰδὲ ἢ Ἡϊεῖοη. ὑπερασπιῶ σε] ὑπερασπίω σε 
40. Οοπιρί. α σε ΤἜΘΟΡΕγ]. τί σε διαϑὼ] - τι σὲ διαϑω Εφραιμ 
ος, 18ς. τι ϑιαϑὼ σε 97, 228,310. ΑΙά, δὶς ἐοτῖρε. τού. τί σοι ποι- 
ἥσω Οοτρ!. τί σοι ποιήσω ἸἸάδα; ΟὨνγγίοῖε. 1. οἴ, « Ογη]}. ΑΙεχ. 
1. οἷς. φεὶα γαείάπι εἰδὶ ἢ Ἡϊετοη. ὡς ̓ Αδάμα] ὡσει Αδαμα 42. ὡς 
Σαιδαμα 62. ὡς Αϑαμ 68,311. ΑΙά. ὡς Σοδομα 147). ὡς ̓ Αϑαμὰν 
Οομρί. ϑήσομαί σε} ϑήσω σε ὙΠΕΟρΡΗγ. καὶ ὡς Σεβοείμ] και ὡς 
Σεξωειμ 22, 26, 36, 42, 40, ς1,) τού, 233, 238, 311. καὶ Βοείμ (γ- 
τ}. ΑἸεχ. 1. οἶς. (ΟΓ. 11. το. εἴ 41.) ἐν τῷ αὐτῷ] εν τετω 25, 16, ςτ, 

ό:, 86, ρα, 147..18ς, 218, 240. ἐπι τὸ αὐτὸ 42, 220. (Π)Ρῖ. συν- 

ἐταρᾶχϑη]} διεταραχϑὴ 40. Οοπιρί. συνεταρ. ἡ μεταμέλ. μου] 
ἰταράχϑην ἐν τῇ μεταμελείᾳ μου ΟἸγίοίξ, 11, 348. 

ΙΧ. Οὐ μὴ ποιήσω] -- σε 40. -᾿ σοι Ογη!!. ΑΙοχ. ]. εἰ. κατὼ 

τὴν ὀργὴν] κατα τὴν ὁρμὴν (οοιτ, οργην) ΧΙ]. κατὰ τὸν ϑυμον 42. 
τῇ ϑυμδ μ8} της οργὴς μὲ 42. οὐ μὴ ἐγκαταλίπω] οὐ μη ἐγκατα- 

λειπω ΧΙ], 26, 62..ΟομΡ]. οὐ μη ἐγκαταλείψω 42. Ευΐεῦ. Ῥεπι. 
Ενδηξ: Ρ. 249. Τπεορῆγ!. τῷ ἐξαλειφϑῆναι)} τὸ ἐγκαταλειφϑῆναι 
ὙΒεοραγ. τὸν ᾿Εφραὶμ] τὸν Ἰακὼδ Ἐνήερ, 1. οἷἐ, διότι Θεὸς} 
διοτι ὁ Θεὸς 97, 228, 310. Οοιηρὶ. ΑἸά, ἐγώ εἰμι] τς. ΧΙ], 23, 42. 
Ογηῖ!. ΑἸεκ. 1. οἷτν, κα εἰμι 22, 36, ςι, 62, 8ό, 147, 238. ἐν σοι] 
α 26,ος, τι8ς. καὶ σοι 228. ἐν μέσῳ ὑμῶν Ατηι, Μ8. Αττῃ. Ἑά. 
6 Οοάϊςες ϑεγρὶὶ. καὶ ἐκ εἰσελεύσομαι] καὶ κκ εἰσελευσωμαι 26. 
α εἰσελευσομᾶι 239. λοὺκ 310, 311. ΑΙεχ. 

Χ. πορεύσομαι τπορευεσϑε 22, 36, 49, 51, 86, 147.238. τσορευ- 

σωμα! “6. τπορενεσϑαι 62. πορεύσονται ος, τιθς. ὡς λέων ἐρεύξε- 
ται] α 23. ὡς λεὼν ἐξερευσεται 130,311. ὡς λίων ὠρύσεται Απῃη. Μ5. 
Απῇ. Εά. ὅτι αὐτὸς ὠρύσεται) οτι αὐτὸς ερευζεται 23, τι, 238. 
Οὐοπιρὶ. οτι αὐτὸς ὡρυξεται 23. οτι αὐτὰς ὡρυσεται 46. οτι ἄντος 

ἐξερευσεται 62. οτι αντος. ἐξερευζεται 86, 147. κα 93» 18ς) 240. οτι 
αυτος οὐ ρυσεται τοό. καὶ ἐκρήσονται] καὶ ἐκγησεται (ΧΙ]. σον. υἱ 

ἴῃ ἘΔ.) 239. καὶ ἐχρῆσει 311. τέκνα ὑδάτων] υἱοὶ ϑαλάσσης Οοτρὶ. 

τίκνα ξωὼῶν (υἱιατιρπ) ϑίαν. Οἰΐγορ. 
ΧΙ. ἘΕκεήσονται] καὶ ἐκπήησονται 1Π1, 49, τού. ργαπηϊί. καὶ 

κε 
καὶ! 0 

ὄρνεον] ρτγαετηίξς. ὡς λέων ερευξεται 23. ὡς ὄρνεα Οοπηρί. 

(ΧΙ. πιᾶτγ. ττησονται) 23) 26,233. ΑΙεχ. χαὶ ηζασι 22, 36, 42, 40, 
ξςῖ, ό5, 86, ος, 147, 153. 18ς, 238. Οοπηρὶ. εκπΐησσονται 4ο. εκ- 
πἼησονται 97, 198, 228. (310. εχ (οττ.) ΑΙά. ΤΒΕΟρΡὮΥ]. ἡξασιν 240. 
ΕἸ νοἱαδωπ! ἘΠετοα. τεετᾶνται καὶ ἥξεσιν Ατηι. Μ5. Απῃ. Ἐά. ὡς 

ὡς τερι- 
γερὰ] ὡς τοεριςεραὶ ΟοαρΙ. ἐκ γῆς ᾿Ασσυρίων) ἐκ τῆς Ασσυριίων 

τϑς, 108. ἐκ τῶν ᾿Ασσυρίων ΑΙά. εἰς τὰς οἴκους αὐτῶν] α τῆς 233. 

λέγει Κύριος] α ΤΒΕΟΡΙγΙ. 
ΧΙ]. ἐν ψεύδει} ἐν ψευδέσιν 4ου. ᾿Εφραὶμ) - καὶ Ἰάδα 7ΑςοὉ. 

ΝΙΠΡ. ρ. 388. καὶ ἐν--- Ἰσραὴλ] καὶ ὁ οἶκος Ἰσραὴλ ἐν ψεύδει 76 606. 
ΝΙΔΡ. 1, οἷ. καὶ ἐν ἀσεξείαις} καὶ ἐν ἀσεδειῶ 22, 42, ςτ, 62, 86, ος. 
147, 13, ι8ς, 233, 238, 311. (πρὶ. Αἰεχ, λα ἐν (ροίεεα δἀάϊξ, 40 
4]. τι.) 49. και ἐπ᾿ ἀσεβειαις (ίοτ. απ) οἵ. οἶκος Ἰσραὴλ] οἰκου 

Ισρανλ ΠΙ. καὶ Ἰώδα] καὶ Ικδας (τού. εχ σοττ. δὃ αἱ. πὶ.) (ὐοπηρὶ. 

αὐτὲς] αὐτὸς 62, 147. νἱγρυ δ ἱγδποῆχ. 80 2]. πι. τοό. ὁ Θεὸς] τον 
Θεον (εχ οοττ. δ αἷ. π.} τοόὅ. καὶ ὁ λαὸς ἅγιος] α ὁ ΧΙ], 22, 26, 
26, 42, 40, ς1, 62, 86, ος, 07. 147» 1537 18ς, 108, 228, 228, 310, 

411. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Ὑεορῆγ}. καὶ ναὸς ἁγιος 40. και λᾶος ὃ 
αγιος (ὃ νἷγρ. ἰταπϑῆχ. αὖ ἃἱ. τι.) τοό. κεκλήσεται ΘΕΣ] κεκληται 
Θες 22,36, ξ1,1ς3) 238. χληϑήσεται Θὲς 23,206, 40, 9ς, τού, τϑὃς, 
228. Αἰεχ. κεκλήσεται τε Θεὰ 42. κληϑήσεται τῇ Θεξς Οὐρὶ. 

Ι. πονηρὸν πνεῦμα] ἑτοσὶ πονηρὸς Ατηι. Μ5. Ατηι. Εά. καύ- 
σωνα] καῦμα ὙΠεορΡΗγ. ὅλην τὴν ἡμέραν] ὅτι τὴν ἡμέραν ὙΠΕΟΡΗΙ. 
καὶ μάταια] α (αἀζοτίρε. τπᾶγρ. 80 ἃ]. πι.) 49. ἐπλήθυνε] ἐπληϑυναν 
ος» 18ς- καὶ διαϑήκην] καὶ συνϑηκην 44. διέθετο] ἐϑετο 42) 240. 

καὶ ἔλαιον] καὶ εἐλεὸον (22. ἐχ (οῖῦ. ΔΌ δ], τ.) ος, 18ς, 240. ϑίαν. 

Οἴἶτορ. κα κᾶι 40, 153. καὶ ἔλαιον δίς. δὰ ἤη. ςοι. α “6. ἐν- 

ἐπορεύετο] ἐνεμπορενετο 228. ἐνῆκε Αγπι. Μ5. Ατπ. Εά. δῖαν. Οἴτορ. 

"πογοαδαίμν Ηϊετοι. | 

11. τῷ Κυρίῳ] τα Κυρικ ό2, 86, 147, 228. ᾿πρὸς Ἰάδαν] προς. 
τον ἴαδαν τού. ΑἸεχ. ὙΒεορΡηγ. καὶ ἐκδικῆσαι] και ἐπέγρεψε (ΠΙρτὰ 
᾿ΐπ. δὸ αἱ. τι.) τού. τα ἐκδικῆσαι 310, 311. Οὐρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἐκ- 
δικῆσαι τὸν Ἰακώξ] ζητῆσαι ἐκδίκησιν ὠπὸ τὰ Ἰακὼδ τς (οάϊοε5 8ετ- 
εἷϊ. τὸν Ἰακώξ] αὐτὸν ἸΙακωδ 68. ΑἸά.- κατὰ τὰς ὁδὰς αὐτξ] καὶ 
τας οὗπς ανταὰ 1.3. καὶ κατὼ τὰ] α κατὰ ὙΒΕΟρΡὮΥΪ. καὶ κατὰ 

τὰ ἐπιτηδ.] καὶ κατὰ πορείας αὐτῷ Ατηι. Μ5. τὸ Οοάϊοες ϑεγρῖ. 
κ ς Οοάϊοεβ δεῖ οὐτπὶ ἘΔ. ψεπεῖ. αὐτῷ ἀποδώσει αὐτῷ} α ΤΉεο- 
ΡδΥ. ἀὠποδώσει αὐτῷ} ἀνταποδωσει αὐτὼ ΧΙ], 36, 40, 42, 40, ς1, 
68, 86, 87, οἵ, 95, 97. 106, 130, 1479 1ι8ς, 1ο8, 228,33, 238, 240, 

410, 311. ΟΟΠῈΡ]. ΑἸά. Αἴεχ. αποϑωσει αὐτὸν 23. ἀνταποδωσὴ αὐτὼ 

6:5. αντακοδωσοι αὐτὸν τζ3- 
ΠΙ. Ἐν τῇ κοιλίᾳ 7 ἐν τῇ κοιλάδι Οοιρὶ. 

46, 311. υπεροικισε 1ς3. τὸν ὠδελφὸν αὐτῇ} α αὐτε 310. καὶ ἐν 

κόποις αὐτῷ] α καὶ 1:3. καὶ ἐν κόπω αὐτῷ Οοπιρί. ἐνίσχυσε] 

ισχυσε 22, 36, 42, ξτ, ό2,86, ος, 147,13, 18ς, 238. Οομρὶ. πρὸς 

Θεόν] προς Κυριον 46. τρος τον Θεὸν 42, 153. ΑΙεχ. ὙὝΒΕΟΡΗΙ. ᾿ 

ΙΝ. Καὶ ἐνίσχυσε) α καὶ 49. καὶ ἴσχυσεν Οοπιρ. μέτα ἂγ- 

ἐπήξνισε} εἐπ]ερνησε 



ΩΣ Η Ε. β 
: Γ ΚΈΦ. Χ]] 

Ὧν εὕροσάν με, καὶ ἐκεῖ ἐλαλήϑη πρὸς αὐτές. Ὁ δὲ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ παντοκράτωρ ἔςαι μνη- ς. 

Καὶ σὺ ἐν Θεῷ σε ἐπιςρέψεις, ἔλεον καὶ χρίμα φυλάσσου, καὶ ἐγίιζε πρὸς τὸν 6, 

Θεόν σου διαπαντός. Χαναὰν, ἐν χειρὶ αὐτῇ ζυγὸς ἀδικίας, χαταδυναςεύειν ἠγάπησε. Καὶ εἷ- γ,.8, 

πεν ᾿Εφραϊμ, Πλὴν πεπλδότηχα, εὕρηκοι ἀναψυχὴν ἐμαυτῷ" πάντες οἱ πόνοι αὖτ ἐχ εὑρεϑήσον- 

ται αὐτῷ, δ ἀδικίας ἃς ἥμαρτεν. Ἐγὼ δὲ Κύριος ὁ Θεός σου ἀγήγαγόν σε ἐχ γῆς Αἰγύπ]ου, 

χει χατοικιῶ σε ἐν σχὴηναῖς, χαϑὼς ἡμέραι ἑορτῆς. Καὶ λαλήσω “πρὸς προφήτας, χαὶ ἐγὼ ὁρά- 

σεις ἐπλήϑυνα, καὶ ἐν χερσὶ τρροφητῶν ὡμοιώσην. Εἰ μὴ Γαλαάδ ἐςιν, ἄρα ψευδεῖς ἦσαν ἐν 

μόσυνον αὐτᾶ. 

9. 

[Ο. 

11, 

Γαλαὰδ ἄρχοντες ϑυσιάζοντες, 

ἀνεχώρησεν ᾿Ιαχὼδ εἰς πεδίον Συρίας, 

49 “ὦ ς “᾿ ὃς ͵ μο 

χαὶ τὰ ϑυσιαςήρια αὐτῶν, ὡς χελωνῶν ἔπι χεῤσον ἄγρᾷ. Καὶ 
ν 2.7 ᾽ ν, 292 Ν Ν ν 2 ͵ 

χαὶ ἐδόλευσεν ᾿Ισραὴλ ἐν γυναικί, καὶ γυναίαι ἐφυλάξατο. 

Καὶ ἐν προφήτῃ ἀνήγαγε Κύριος τὸν Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπϊου, χαὶ ἐν ποροφήτη διεφυλάχϑη. 

12. 

13. 

3 ͵ : 3 Ν Ν ΄ Ν Ν χὰ 5». 5' 2 2 Ξ,Ν 2 οή Ἢ ν᾿ ἢ 

Εὐύμωσεν Εφραιμ, χαὶ “Φαρωῤγίσξ, χαὶ τὸ αἷμα αὐτῇ ἐπ αὕτον ἐχχυδσησεται, χαὶ ΤῸν ὁγει-- 14. 

» “" ᾿ 2. " : 
. 

δισμὸν αὐτῇ ἀνταποδώσει Κύριος αὐτῳ. 
ΚΕΦ. 

Ν Ζ 3 Ν ΄ » δ΄νκ. » “9 ἣν Ν χϑ ᾿ τ ἧς. ἰὼ " ΧΗΙ. 

ΚΑΤΑ τὸν λόγον ᾿Εφραὶμ δικαιώματα ἔλαξεν αὐτὸς ἐν τῷ Ἰσραὴλ, χαὶ ἐὔετο αὐτὰ τὴ Βάαλ τ. 

ν, "» ΄ “ ν.᾽᾿᾽.᾿ “ ε , ρΦ ΄ γ "Ὁ Ν ΣΑ3 τ 

χαὶ ἀπέθανε. Καὶ γυν προσέσϑεντο τϑ ἁμαρτάνειν, χαὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα ἐκ τὸ ἀργυρία 2. 

γέλου] μετα αγίελων (ςοττ. υἱ ἴῃ ἙἘά.) ΧΙ. καὶ ἠδυνάσϑη] καὶ 

εδυνηϑὴ 22, 36, ς1, ὅ2, 147, 153. 238. χαὶ ηδυνηϑη 42,039 ι’ι8ς. καὶ 

εδυνασϑη 87, 97, 228) 310. (ΟΠΙρΪ. ἔκλαυσαν] ἔκλαυσε τ, 238. 

καὶ ἐδεήϑησαν μου] καὶ εἐδεηϑη μου τι, 238. καὶ εἐδοϑησαν μοι τοό. 

καὶ ἐδεήϑησάν μοι Τοπιρ!. κα καὶ ΑΙεκ. ἐν τῷ οἴκῳ Ὧν] εν τῶ οἰκω 

μου ΠῚ], (Χ11. οοττ. υξ ἰπ Ἐά.) 26, (36. οἰπὶ ὧν δἀάϊξ. Ὁ α]. π}.}) 40, 

6“, 86, τού, 14. 198, 233.311. ΑΓΠι. 5. Ατη. Εάἀ. ἐν τῶ οιἰχὼ μ8 

Ων 48, 310. ἐν τῷ οἴκῳ ὧν Οἡρεη. 11]. 438.. εὕροσάν με] εὐρον με 

40, 42, ὅ2, 86, 114, 147. 153», 18) 240. Οομρὶ. Οπρεη. 1. οἰ, εὑρε 

μὲ 51,238. εὐροιμεν (οοΥγ. Δ 64. τη. εὑρον με) ος. καὶ ἐκεῖ ἐλα- 

λήϑη] α καὶ 87, 228, 310. Οομηρὶ. ΑἸά. ΤὨΘΟΡΕΥ}. καὶ ἔχει εδεηϑη 

147. κα ἔκεὶ 240. ἐλαλήϑη πρὸς αὐτάς) ἐνετείλατο αὐτοῖς το (ο- 

ἀΐοςε8 δεγφὶὶ. τορὸς αὐτάς] ρος αυτον 1Π], 26, 36, 40, 49, ςΙ, τού, 

130, 233» 238, 311. πῃ. Εα. ' 

Υ. ὁ Θεὸς] 23. ὁ παντοκράτωρ] κα ὃ Οοπιρὶ. 

Αγ. Μ,8. Ασγη). Ἑά. ι 

ὙΙ. Καὶ σὺ] και σοιό2. κσν τοό. ἐν Θεῷ σε} ἐν τω Θεὼ σα 23. 

ἐπιςρέψεις] ἐπιςρεον 937) 114. 18ς. επιςρέφεις 130; 4{π. ἐπιςρεψης 

1:3. ἐπιφρεψε (Ώ.) 228. ἔλεον] ἔλεος Οοπηρὶ. τρὸς τὸν Θεόν σε} 

ἢ " 3 .Ὁ9 

αὐτῷ} αὐτῶν 

πρὸς Κυριον τὸν Θεὸν σου Χ]]. οπηπεβ (οάϊοε5 ϑεγρῖϊ. τὸν ΟΟΩΡΕ. 

Τἰκορα!. Αταν. Μ5. Ασαι. Ἐά. 
ΨΙΙ. χκαταδυναςεύειν] καταδυναςευσειν 1320. καταδυναςευσιν 311. 

ΨΠ1Ι. Καὶ εἶπεν] κα καὶ ΤπεορῆγΙ. Πλὴν τεπλάτηκα] πολλὴν 

πεπλετηκα 95, 114) 18ς. α τλὴν ὙΠΕορΡΗγΪ. Ατγη. Μ5. Αγ. Εά, 

εὕρηκα] ευρον 14). ἀναψυχὴν] αναπαυσιν 240. ἐμαυτῷ] τῇ ψυχῇ 

μου Αττα. Μ8. Αὐταὶ. Ἐά. οἱ τόνοι αὐτξ] οἱ τόνοι αὐτῶν 130, 311. 

αὐτῷ] ρτατοῖττ, ἐν 490. δὲ’ ὠδικίας] δὲ ἁμαρτίας ος, τᾶς. διὼ τῶς 

ἀδικίας ΤΒεορΗγ.. δι᾽ ὠδικίας ἃς ἥμαρτεν] ὅτι δι ἀδικίας ἥμαρτεν 

Αται. Ἐά. ἃς ἥμαρτεν] ἐν αἰς ἡμαρτεν 42. Οοἴηρὶ. κα ἃς 62, 87, 97. 

147. τοϑ, 310. ΑΙά. 

ΙΧ. ὁ Θεός σου] κα σου ό“, 86, 147. 
110, 311. Ρτρεπηῖτ. ὃς Αττη. 4. ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου] εκ τὰς Αἰγυπῖε 
ος. ἔτι κατοικιῶ σε] ἐπικατοικίω σε τού. -- καὶ ποιήσω ὙΠΕΟΡΒΥΪ. 

, ἐν σκηναῖς} εν ταις σκηνᾶιϊις 1.3. εν σκηνὴ 230. -Γ κατοικεῖν ὙΠΕΟρΗνΪ. 

ἡμέραι ἑορτῆς] ἡμέρα ἑορτῆς ΧΙ], 49, τού, 198, 4233. 230. ΑΙεχ. εν 

ἡμέραις εορτῆς 22, 36, 40, 42, 51) 68, 87, 07, 228, 238, 24ο, 310. ΔΙά. 

ἐν ἡμερα ἑορτῆς 62, 86, ος, 147. 1537 τ8ς. (οπηρί. καὶ ἐν ἡμέραις 
ἑορτῆς ὙΒΕΟΡΏγ. μοι ἐπ ἀϊεδις (]ενιπίία! ες. Ἡϊετοη. 

ΟΣ, Καὶ λαλήσω] καὶ ἐλαλησὰ 22, 36, 425) 49, ς1,) 62, 86, ος, 97, 

(1οό. εχ οοτῖ. δῦ αἷ. τ.) 1.4.7» 1539) 18ς) 238, 240. δίαν. τρὸς ὥρο- 
φήτας} προς τες ττροφητὰς ΧΠ,ος, 18 ς. α ρος ὅς, 86, 147. ὁρά- 
σεις ἐπλήϑυνα} υἱῥοπε: ἱπιρίφυΐ Ἰτεη. Ρ. 232. (( ἔξ. Ρ.. 3322.) καὶ ἐν 
χερσὶ] καὶ οῖ, καὶ ἐν χειρε 1ς3. Οοπιρί. ὡμοιώθην] ὁμοιωθή- 
σομαι Ατῃι. Μ5. Ασηι Ἐά, 

ΧΙ. Εἰ μὴ-- ψευδεῖς} αὶ σπν ἰηϊεγτηθά. τού. 
μὴ Γάλγαλα (οπρρὶ. 
Οομρὶ. 

ἀνήγαγόν σε] ἡγάγον σε 

Εἰ μὴ Γαλαὰδ] εἰ 
ὥρα ψευδεῖς ἦσαν] ἄρα καὶ ψευδεῖς ἦσαν 

. ἐν Γαλαὰδ] ἐν Γαλγαλοις (ΧΙ]. εχ σοιτ. ἃ Ροΐϊεγ. τ.) 22, 
.,.46, 42, 49, ςἴ, 2, 68, 86, ᾿ς, 97. 114.147.153, τ8ς, 228, 238, 240, 

410. ΑΙά. ΑΙεκ. ὙΠεορηγὶ. ἄπ. Μ8. (Ασηι. Ἐά. αἱ. ἐν Γάλγαλα.) 

Ῥγϑεπλτ. οἱ 8). εἰς Γαλγαλ οι. ἐν Γαλγαλ 198, 233. ΟΟΙΡ]. εν 
Γαλγαλα 311. ἐπ Οαίραία Ἠΐετοη. ἄρχ. ϑυσιάζοντες) ἀαρχ. ϑυ- 

μιαζοντες 23. Ῥοῃὶξ ἀρχοντες ἢαῖῖαν) Ροΐξ ἡσαν 42, 240. κα ος, ιτ8ς. 

καὶ τὰ ϑυσιαςήρια] α καὶ ὙεορΆγ]. ὡς χελῶναι] ὡς χελωνες 1 ς3. 

φιαβ τοβκάϊπες Ἡϊετοι. χελῶναι!) ἀεεγυὶ ταῦτ. Ατπι. ΕΔ. ἐπὶ χίέρ- 

σον ἀγρδ] εἰς χέρσον αγρε 23. ἐπὶ χερσον τὰ αγρα 87. ἐπὶ χέρσα 

ὠγρὰ ὙΒΕΟΡΑΥ. μιρεγ ἀφίεγιαπι αρτὶ. Ἠϊετοη. 

ΧΠ. Καὶ ἀνεχώρησεν] κα καὶ 95, τϑ8ς. Συρίας] ῥγατηϊτε, Οὐρ 

49. Ασσυριας 311. ἐν γυναικὶ} ἐν γυναιξι (οοττ. υἱ ἰπ Εἀ.) ΧΙ]. 

γυναιξι 153. διὰ γυναικὸς Αἰτη. Μ8. Απη. Εά. καὶ γυναικὶ] και 

ἐν γυναικί, 22, 23, 26, 30, 40, 42, 49, 51) 6, 68, 86, 87, 91, 9ζ; 97, 

τού, 130, 147, 18ς» 198, 228, 233, 238, 239, 240, 310, 311. Οοιρρὶ. 

ΔΑΙ4. ΑΙεχ. ΟἸτγίος. νὴ. τας. γυναικὶ ὙΒΕΟΡΗγ]. καὶ περὶ γυν- 

αἰκὸς 8ϊ1ν. Μοίᾳ. καὶ γυν. ἐφυλάξ.] εἰ ἐπ παογε ἐπ βοάἰ οἱ! Ἡΐϊετοι. 

ἰφυλάξατο] διεφυλαξατο 68, 8), 97, 228. ΑἸά. 

ΧΙΙΠ. Καὶ ἐν προφήτῃ τ᾿ --καὶ ἐν προφήτῃ 2] α αἰϊεπιητ. οὐπὶ 

Ἰπιεγηςά. 22. 

26, 40, τού, 233. Οοπλρί. Ογη!]!. ΑἸεχ. 11, τϑς. ὙΒεορδν. 

ΧΙΝ. Ἐϑύμωσεν) -Ῥ μὲ 22, 36, 42, ξΙ, 62, 86, ος, 153, 18ζ, 

(228. Ὁ 8]. πν.) 238, 240. Ατπι. Μ8. Ασῃ]. Ἐά. δεν. ἐϑυμώϑη 

ὙΒεορηγ.. Ἐϑύμωσεν---τταρώργισε] καὶ τταρώργισέ με ᾿Εφραὶμ ἐν 

τοῖς πσταραπικρασμοῖς αὐτῷ ΟομρΙ. Ἐφραὶμ] ργαπϑε, ἐν ΑἸεχ. 

Ἰσραὴλ Ασηι. Εά. καὶ τοαρωργισε] καὶ τοαρωργησεν 26. Ἔ με183. 
ΒΒ. 

νι ΜἉᾳ ᾿ 

καὶ τὸν ὀνειδισμὸν} καὶ τὸ ονειδος 130, 311. κ καὶ τὸν ΟΟπιρί. αὖ-͵ 

12} αὐτῶ Οοπρ!. Κύριος αὐτῷ] τι. (Χ11. πιᾶγρ. Κυριος αὐτε.) 22), 

,6, 36, 4.3, 49, ςι, 62, 86, ος, τού, 130, 147, 153. 184, 198, 213» 

2438, 311. ΑΙεχ. Κύριος αὐτα 87, 97». 310. ΑΙ4, Κύριος αὐτοὺς 9.. 

λα αὐτῷ Οοπιρὶ. Οεογς. 

Ι. Κατὼ τὸν λόγον Ἐφραὶμ) λόγων ᾿Εφραὶμ Ατπι. Μ5. Αγπι. 

Ἑά. δικαιώματα) - αὖτε 40. δικαιώματα--- Ἰσραὴλ] καὶ δικαι- 

ώματα αὐτῷ Θεξ Ἰσραὴλ Αττι. Μ8. δικαιώματα ἔλαξε Θεῶ Ἰσραὴλ 

Ατπι. Ἐ4. δικ. ἔλαδεν αὐτὸς] καὶ αὐτος δικ. ἐλαδεν 153. ἔλαθεν 

αὐτὸς ττ. ΧΙ], 26, 42, 49, τού, 333. Αἰεχ. ἐλαξεν και αὐτος 22, 36, 

ςι, ό;, 86, ος, τ47, 18ς, 238. ἀντῆς ἐλαξεν 130,311. αὖτὲ ἐλᾶ- 

δεν 240. ἐν τῷ Ἰσρ.] α τῷ ΟΟμΊΡΙ. καὶ ἴϑετο αὐτὰ] α αὐτὰ 53; 

87, 91, 97, 228, 210. Οογηρὶ. Αἰά, ὙΒεορην]. Οθοτρ. καὶ εϑετο αὑτὸ 

όὅ2. καὶ εἐϑετὸ αὐτῶ 147. εἰ ροζμὶ! Ηϊεγοι. τῇ Βάαλ] τω Βααλ 

22. 36, 49, ς1, 95. 147, 18ς) 238. τὸ (ῆς) Βααλαμ 62. 

11. Καὶ νῦν προσέϑεντο] καὶ τροσέϑετο 11}, (ΧΙ. πάρ. χαὶι νυν) 

43, 40, τού, 130, 233) 239, 240, 311. λανὺν 56, 49, 198. καὶ γὺν 

τροσεϑετο 36, 42, (ς τ. οοττ. χαὶ ετι γυν) όΣ, 68, 87, ο1, 95» 97, 153» 

τϑς, 228, 110. Οοπρὶ. ΑΙ4ά. Εὲ πμπς ἀρροίμὶε Ηϊετοη. καὶ νὺν πτᾶ- 

λιν προσέϑεντο Ατηχ. Μ5. Ατηι. Εά, τ ἁμαρτάνειν) « ετι )ό, 49, 

49, 68, 87, 975 τοό, 198, 248, 233, 310. ΑἸΙ4, ΑἸεχ. ὙΠΕΟΡὮΥ. τα 

ἀμᾶρτειν ετί 42. τὰ ἀμαρτειν 147. ἁμαρτάνειν εἴ! 240. 

ησαν ἱαντοῖς) καὶ ἐποιῆσαν αὐτοῖς 130, 310. χῶι ἐποιῆσεν εαντοῖς 

247311. χώνευμα] χωνευματα 40, 43, 49. 130) 198. Οοπρὶ. χω- 

νευτὰ 955 18ς, 229. ἐκ τὲ ἀργυρίε αὐτῶν] εκ χρυσιβ και τῷ ἀργυ- 

ριου αὐτῶν 22, 1, 62, 68, οζ,) 147» ι8ς, 310. ΑἸα. Ρτϑυλπῖ. ἐκ τοὺ 

ρυσια καὶ 36, 238. ἐκ τῇ ἀργύυριδ εαυτὼν 40, τού: Αἴεχ. εκ τοὺ 

χρυσιξ καὶ ἀργυριξ αὐτῶν 86, 1ς3. ἐκ χρυσιξβ και ἀργυριᾶ αὐτῶν 87. 

ϑίδν. Οὐἶγορ. εκ χρυσιξ κᾶὶ ἐκ τῇ ἀργύυριξ ἀυτῶν 97, 114. 229. ἐκ 

ἐκ γῆς Αἰγύκου] εξ Αιγυπῆου (ΧΠ. οοττ. υἱ ἴῃ Ἐἀ.)᾿ 

λ» ΄ 

καὐἱ ΕπῸ0}"» 



Ω ΣῊ Ε. 
ΚΕΦ. ΧΠΙ, 

αὐτῶν, χατ᾽ εἰχόνα εἰδώλων, ἕ ἔργα, τεχτόνων συγτετελεσμένα αὐτοῖς" αὐτοὶ λέγεσι, Θύσατε ἄγ. 
υρώπες, μόσχοι γὰρ ἐχλελοίπασι. Διὰ τᾶτο ἔσονται ὡς γεφέλη πρωϊνὴ, χαὶ ὡς δρόσος ὀρϑεινὴ τ 

12. 

14. 

περ χες 1Π|| 26, τοό. 

᾿ανιανγίο. δῖαν. Μοίᾳ. 

΄ ,4 ἵϑω ι'Φ φ 9. 5)ϑὲΦ ΝΜ 3 Ν ,΄ᾺἮἫ΄ΧΝ ΄ 

ἘΠ ἘυΉ ΜῈ) ὡς χνους ἀπο  υδο μενος αῷ ἀλώνοῦ χαὶ ὡς ἄτμις απὸ ῥανρύων. Ἐγχὼ δὲ Κύριος ὁ 

Θεός σοὺ ὁ ςερεῶν τὸν ὀρανὸν, χαὶ χτίζων γὴν, ὃ αἱ χεῖρες, ἔχτισαν σᾶσαν τὴν σρατιᾶν τῇ ἔραν 
γ8, χαὶ οὐ παρίδειξά σοι αὐτὰ τ πορεύεσθαι ὁ ὑπίσω αὐτῶν" χαὶ ἐγὼ ἀνήγαγον σε ἐχ γῆς Αἰ- 
γύαϊου, χαὶ Θεὸν «τλὴν ἐμξ οὐ γνώσῃ, χαὶ σώζων ἐκ ἐς! πάρεξ ἐμ. Ἐγὼ ἐποίμαινόν σὲ ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, ἐν γῆ ἀοικήτῳ Κατὰ τὰς νομάς αὐτῶν, χαὶ ἐνεπλήσθησαν εἰς πλησμονῆν, χαὶ ὑψώϑη- 

σαν αἱ καρδίαι αὐτῶν" ἕνεχα τότε ἐπελάϑοντό ΒΕ: Καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς πανδῆρ, χαὶ ὡς πάρ-. 

δαλις" χατὰ τὴν ὁδὸν ᾿Ασσυρίων ᾿Απαντήσομαι αὐτοῖς ὡς ἄρχος ἡ ἀπορεμένη, χαὶ διαῤῥήξω συγ-- 

χλεισμὸν χαρδίας αὐτῶν, χαὶ καταφάγονται αὐτὰς ἐχεῖ σχύμνοι δρυμξ, ϑηρία ἀγρξᾷ διασπάσει 
,. αὐτός, Τῆ διαφθορᾷ σου ᾿Ισραὴλ τίς βοηθήσει; ΠΒ ὁ βασιλεύς σου ὅτος ; καὶ διασωσάτω σε. 

Ε ΄ ΜῈ ΄ Ν, ΄ ἃ δ  “΄ Ζ΄ .ἍΜΝ 
ἐν πάσαις ταῖς πόλεσί σου" χριγάτω σε ὃν εἶπας, Δός μοι βασιλέα χαὶ ἄρχοντα. Καὶ ἔδωχά 

σοι! βασιλέα ἐν ὀργῇ μου, καὶ ἔσχον ἐν τῷ ϑυμῷ μα. Συςροφὴν ἀδικίας ᾿Εφραὶμ, ἐγχεχρυμμένη 
ἡ ἁμαρτία αὐτϑ, ᾿Ωδῖνες ὡς τιχτόέσης ἥξουσιν αὐτῷ" ὅτος ὁ υἱός σου ὁ φρόνιμος, διότε οὐ μὴ 
4ᾳ« ρο ΡῚ ζ΄ 

ὑποςῇ ἐν συντριξῆ τέχγων. 

ἀμτὸ εἰ ἀγρεηπίο (μο Ἡϊΐετοα, κατ᾽ εἰκόνα εἰδώλων] κατ᾽ εἰκονα τῶν οι- 
δωλων 68, 87, 97. 228, 310. ΑἸά, ἔργα τεκτόνων] ἐργα τεκνιτὼν 40. 
συντετελισμένα αὐτοῖς) συγκεχωνευμένα αὐτοῖς Οοπηρὶ. συντετελ. 
αὐτοῖς" αὐτοὶ λέγ.] εονιρίεία : ἀἱε ἱρὴ δΐομπε: Ἠϊετοη. αὐτοὶ λέγεσιν 

δτο. δὰ βη. οοπι.}] αὶ 153. ϑύσατε ἀϑρώπους} ϑύυσατε ἀνϑρωποις 
239. μόσχοι γὰρ] α γὰρ Οοπηρὶ. 

111. ἔσονται----π“ρωϊνὴ] τὸ ἔλεός μου ὡς νεφέλη πρωϊνὴ "Ομ εγίοίξ. 
νἱϊ, 283. καὶ ὡς δρόσος ὀρϑρινὴ] α 230. πορευομένη] παραπορευ- 
ομενὴ 40, 42. τοορευόμενοι 239. διερχομένη (οπιρί. ὡς χνᾶς] ὡσ- 

ἣ ὡσπὲρ χνὲς Χ]]. Ργαπητῖ. καὶ 229) 36, 40, 

43, ξι, 228, 2328. ὠσπερ χγνες 40, 108, 233. ΑΙεχ. καὶ ὡς ἀράχνη 

62, (86. πλᾶγρ. ὡσπερ χϑῦ) 95, 147.1ς3, τϑ8ς. καὶ ; ἀράχνη 340. καὶ 
ὡσεὶ ἄχνη Οοτρ!. ὡς ἄχυρον δῖαν. Οἶτορ. ὡς χνᾶς ὅς. δὰ βη. 

ςοπ1.} κ| ραΐεα ε βαχι (εἰ ρεϊοὶς ἐα ζ01114) ταρία ἐμγῤίπε, βομὶ ἤαπηις ἐς 

ἀποφυσώμενος] -ἰ- λαιλαπι 22, 36, ςι, 238. 
ἀποφυσωμένη λαιλαπι 65, (86. πιᾶτρ. ἀποφυσομενος) ος, 147, 153, 

18ς, 24ο. φυσώμενος 87, 91», 97, 228, 310. ΑἸά. ὙΆΡΟΡΗ. ὦπο- 
φυσωμένη (οιηρὶ. α 5ϊδν. Οὗἶτορ. καὶ ὡς ἀτμὶς] καὶ ὡς ατμος ἄπο 
ἄκριδὸς 28, καὶ ὡς ἄτμος (6. εχ ΠΟΥ.) 40, 51, 238, κῶς 1ζ3. καὶ 
ὡσεὶ ἀτμὶς Οοπιρὶ. καὶ χνὰς δῖαν. Οὗτος. ἀπὸ δακρύων) ἐκ καπνο- 
δοχης 11], (Χ]11. πιάγρ. οὐ 'η Ἐά.) 22, 26, 36, 40, ς1, τοό, 198, 233. 
(438. ἴωρτα [οεῖρι. απὸ ἀκριδος.) απο καπγοδοχῆς 23, 40. ἀπὸ ἀκρι- 
δὼν όα, 86, ος, τ47, 18ς. Οοωρὶ. Αἰεχ. Απῃ. Μ5. Αγ. Ἑά. - κα- 
πνωδὴς 68. ΑἸά, -ξ καπνοδοχης 87, 97. 228. -{ καπνοδοχεις ΟἹ. 
ἐκ καπνοδοχὴς απὸ ἀκριδὼν 153. απὸ ἀκριδὸς 24ο. απὸ ἀκριδων 
καπνοδοχης (εχ (οἴτ.) 310. ἀπὸ καπνοδόχου ὙΠΕΟΡΗγ. ἀἰποφυσώ- 
μένος λαίλαπι ϑ8ϊαν. Οἰἶτορ,. δε ἰοουβὶς Ηϊετοη. 

Ιν. ᾿Ἐγὼ δὲ Κύριος] κα δὲ ό5, 147. (31ο. δά άϊε, δ ελὰ. π.)} ὙΒοο- 
ΡἈΥ]. αδὲ Κύριος Ογτ]!!. ΑἸεχ. νοὶ. νἱϊ, ραγῖ, ἡϊ. Ρ. τοά. ἐγὼ εἶμι Κύ- 
ριος Ατηγ. Μ8. Αττι. ἘΔ. ὁ Θεός σου] α σου (ἀάϊτ. ἔργα Ἰ1η.) ΧΙ]. 
ὁ ςερεῶν} α ὃ Χ]1, 22, ς1) 62, 95. 147, 153ν 18, 108, 233, 238, 311. 
ΟΥη]]. ΑἸεχ. Ἰ. οἶς. ὁ ςερεῶν ---ὐπίσω αὐτῶν] α ουπιὶ ἱπιεγπιοά. Οοτρὶ. 
μαδεῖ ὧὉ “Ῥ ΑΙεχ. ὁ ςερεῶν τὸν ἐρανὸν) α Οεογξ. 

τον 22,23, 26, 36, 42, 49. 62, 8ό, οἵ, 95, 97. 1ού, 147,153, 1ὅς, 
108, 228, 233, 238, 310, 311. ΑἸ]ά. ΑΙεχ. ὙΒεοραΥ]. Ογπ!}}. ΑἸεχ. 1, 

εἶς, ἔκτισαν] ἔπλασαν 23, 42, 68, 87,91, 97, 228, 310. ΑΙά. ὙΒεο- 
ΡΥ]. ἐποιησαν 239. πᾶσ. τὴν ςρατ.}λ τὴν 51. κα πασαν 68, 87)01, 
97. 228, 310. ΑΙά, ὙΒεοραγ!. πασας τας ρρατιας 114. τῷ ἐραν5] 
αὐτὰ 42, 68, 97, 228. ΑΙά. τῶν ἀράνων 153. αὐτὰ]κος, 153, ι8ς. 
Αττι. Μ8. Ασγπι. Ἐά, τῇ τορεύεσϑα!] τα πορευϑηναι (στ. πορευϑὲ- 
ναι) 49. Ὁ σε ό:, 68, 96: 97, 147, ιϑς, 228, 310. ΑἸά. κα τῷ 153. 
καὶ ἐγὼ] α καὶ Οοπηρὶ. ἐκ γῆς Αἰγύπῆ} ἐκ τῆς Αἰγυπῖε ος. καὶ 
Θεὸν] και Θεος 68. ΑἸά. οὐ γνώσῃ] οὐ γνωσει 26, 147). δκχ εςῖι 68. 
ΑΙά. «αρεξ ἐμ8] παρεκτὸς ἐμε 40. 

ν. ᾿Εγὼ ἐποίμαινόν σε) ἔγω ἐποιμᾶνον σε 26. 
49. ἐγὼ ὃ ποιμαίνων σε Οοπιρί. ἐν τῇ ἐρήμῳ] α Τῇ οἵ. 
ἀοικήτῳ] ἐν τῇ δρικητω 26, 49. 

ΥἹΙ. καὶ ἰνεπλήσϑησαν] α καὶ 40, τού. βαθεῖ καὶ ἴῃ οἰᾶγ. πηΐῃ. 
ΑΙεχ. καὶ ἐνέπλήσϑ. εἰς πλησμ.}] ἱνέθλεπον καὶ ἀπέλανον Ατηι. Μ8. 
Αγ. Ἐά. ἕνεκα τότε] ἕνεχεν τατα (ΧΙ. εχ οοτγ) 26, 42, ς1, 62, 

86,8), οἵ, 95, 147, τι8ς, 298, 238, Ξ10. ὈΥΓ!}. ΑἸεχ. νοἱ. νἱ, ῥατῖ. ἱ. 

νος. ΙΝ. 

ἔγω ἐποιμανᾶ σε 
ἐν γῆ 

Ρ. 08. δια τατο 116, 311. εἔνεχὲν τατῶν 1:3. 

.. 238, 240. Τ ΠΕΟΡΉΥΙ. 

Ἢ 3 Ἁ 

τὸν ἐρανὸν] 

αἴ ἴῃ Εἀ4.) 110, 2399, 311. 

Ἔχ χειρὸς ἅδε ῥύσομαι, καὶ ἐκ ϑανάτου λυτρώσομαι αὐτός" ποῦ ἡ 

ἕνεκα τάτων (οιηρῖ. 
ΥΙΙ. Καὶ ἔσομαι αὐτοῖς] ἔσομαι δὲ ανυτώ 24.σ. καὶ ὡς πάρδα- 

λις7. ὡς ὙΒΕΟΡΗγ. ᾿Ασσυρίων] ργαεπηϊτι. τῶν 42. 
ΝΠ. ᾿Απαντήσομαι αὐτοῖς] ἀπάτησομαι αὐτοῖς οοἵτ. 39. ὈΓδδ- 

της. καὶ 31. συναντήσω αὐτοῖς Οοτηρί. ὑπαντήσομαι αὐτοῖς Ογ- 
ΠἹ}, ΑἸοχ. 11. )ότ. ὡς ἄρκος] ὡς ασαρκος 62. ὡς ἀρκτος 86, 139, 

3τιτ. Οἥρεη. ἰϊϊ,. 7γ9). ἢ ὁπορουμένη) ἡ ΧΙ], 20, 26, 36, 40, 42, 49, 
ΣΙ, ὅ;, (86. πγᾶγρ. ἀτεχνουμενη) 94. τού, 147, 1ς3, ι8ς, 108, 238. 
Οουιρί. ΑΙεχ. Οτρεη. Ογπ]]. ΑἸεχ. 1. εἶς. ΤΒΕοΡῆγ. ηἡτεκνωμένη 23. 
απωρυομενη 130,311. συγκλεισμὸν ] ἱπίογίογα Ἡϊετοη. καὶ κατα. 
φάγονται αὐτὰς} ΣΙ φαγονται αυτας 91,9 ς, τ8ς. ΑΙεχ. καὶ φαγων- 

ται αὐτὰς 310. καὶ καταφάγωνται αὐτὰς ΑἸά, ἐκεῖ σκύμνοι] εκει 
σκυμνος 1ς3. κα ἐκεῖ Ατηϊ. Μ5. Αστῃ. Εά, δῖαν. Μοίᾳ. δρυμξ] δρυ- 
μῶν Οοπρῖ. ϑηρία ὠγρδ] ῥγαηηϊε. καὶ 22, 36, 40, 45, ςτ, ό2, 86, 
9ζ. 97» 147, 153, 18ς, 228, 228, 410. ΑΙά. ὙΒεορἢγ!, Αγ. Μϑ. 

Ἀγ. Ἑα. 

ΙΧ, Τῇ διαφϑορᾷ σου] τὴ διασπορα σου 55, 26, 36, 40, 40, το8, 
τίς βοηϑήσει) -Ἐ σοι 45, 62, 86, (τ. ἔιρτα 

1. 80 8]. πλ.} 9.59 114, 147, 139) 18ς, 240. Αγ. Μ5. Απῃ. Ἑά. δ5]αν. 
Χ,. Πᾷ ὁ βασιλεύς σου] κα ὁ (ς1. ροῖεεα δἀάϊι. δὸ εαά. π|.} Οοπυρὶ. 

τος] α Οοπιρί. καὶ διασωσάτω] ῥτγαπηῖτι. σήτω Οοιηρὶ. κακαὶ 
Απῃ. Ἑά. δϊαν. Μοίᾳ. ἐν τάσαις] λ παᾶσαις 49,233. επι πασαις 
ις3. ταῖς πόλεσί σου] καὶ σον 26. κρινάτω σε) Ργβηνε. χῶϊ 22, 

46, ςι, 6, 86, ος, 147, 18ς, 238. Οοτηρὶ. δίδν. Μοίᾳ. ὃν εἶπας] 
ὃν εἶπες 40. τσερὶ ἢ εἶπας ϑῖαν. Μοΐᾳ. 412 φιο ἀϊχὶὲ : Ἡϊετοῦ. 

ΧΙ. Καὶ ἔϑωκά σοι] καὶ ἐδωκε σοι 1ς3. ἐγὼ δὲ ἐδωκα σοι 240. 
καὶ ἔδωκα αὐτοῖς Ογηῖ!. ΑἸεχ. νοΐ. νὶ. ραγί. ἱ. Ρ. 232. ἐν ὀργῇ μου] 
ἐν τῇ ὀργὴ μου 432. καὶ ἔσχον) και ἀνεσχον (ΧῚ]. οχ οοττ.) 42. (36, 
τηᾶτρ,. δὃ αἱ]. τῇ. υἱ πα ἘΔ.) 42, ςι, 62, 68, 86, (87. ἴετ. ἀνεχον) ος, 
97. 147. 153, 18ς, 228, 238,310. ΑἸά. ΤΒΕορΡΗγ. ἐν τῷ ϑυμῷ με] 
α Τῷ 40... ἐν τω ϑύμω σου 130) 311. 

ΧΙ]. Συρροφὴν] συγροφη 232, 36, 42) 40, ςτ, 62, 68, 87, (οτ. ςοττ. 
8Ὁ 4]. π).} ος, 97. 147. 153, 18ς, 228, 228, 310. ΑἸά, συναγωγὴ 
Οὐοπιρὶ. ὥησγερ αιῖο Ἡϊετοη. , ἐγκεκρυμμένη) κεκρυμμένη (ΧΙ]. οοῖτ. 

ἡ ἁμαρτία αὐτὰ} αδικια αὐτα 1Π||, 26, 
τού. ἡ αδικια αὐτὰ 16, 40, ς1. 130, (228. πιᾶτρ. υἱ 5 ΕΔ.) 211. 
κα ἦρος, 1τ8ς. Οοπρὶ. Αἰακ. α αὐτὰ ὙΒεορΕνὶ. 
ΧΙ. Ωδὴ γες} Ῥαυηῖε, καὶ οι. ὡς τικτόσης) ὡσεὶ τικτέσης 

Οσπρρὶ. ὡς τικτέσης ἥξουσιν αὐτῷ] ἡζεσιν αὐτὼ ὡς τικτεσης 26, 

τού, Αἰεχ. ὃ υἱός σου] ὃ νιος μα τ1ς3, 311. ὁ υἱὸς καὶ ΑἸέχ. ἡ σὰ 

ϑίδν. Μοίᾳ. ὁ φρόνιμος] οὐ φρονιμος (υ ἔυργα 115.) ΧΙ. διότι οὐ 
μ᾽] διοτι νυν καὶ μη (ΧΙ. νυν δά άϊε. ἴΆργα [1π.}) 22, 36, ςτ, 62, 68, 86, οτ, 
9ς,97.147ν18ς,228,238;230, 310. (ουλρὶ. ΑἸά. ΤΕΟΡΕγ]. Ασηι. ΕΔ. 

ἐριν αὶ μη τς3. διότι νῦν ϑῖαν. Οἴξτοξ. ἐν συντριδῃ}} συντριξην Μὴ 
πᾶσαν συντριβὴν ϑίαν. Οὗτος. τέχνων]) αὐτὰ 22, ὰ 42: 41ν 66 

94, 147, 153), 18ς, 238, 240. ϑίαν. Οἴτορ. 

ΧΙΝ. ῥύσομαι) - αντες ΧΙ], 22,23, 36, 49, 42,49, δ1, 62, 68, 
87, ος, 97, 1Ιοῦ, 130, 147. 18ς, 198, 228, 233,) 238, 239, 240,.310, 

411. ΟΟΠΡ]. ΑΙά. Αἰοχ. ΤΓΒεορΡΕγ]. ΕπέεΡ. δα. Ἐνδηρ. Ρ. 166. Απη. 

Μϑ5. Ατπι. Ἑά. αν. Οἴἶτορ. ρυσωμαι αὐτες 26. λυτρωσομαι αὐτου 
:ς3. ενίρίαπι ἐ. Οτίφεη. ἷν. ς 1. λδεναόο εοε Ἡϊετοη. καὶ ἐκ ϑᾶν 
Ῥ 



Ω Σ Η Ε. 

: ὔ ᾿ Ζ 3 ΄ Ν “ 3 ᾿ “Ϊ,ω ΝΝ ΚΕΦ. ΥἹ. 

μετὰ δύο ἡμέρατ' ἐν τῇ, ἡμέρᾳ τὴ τρίτη ἐξαγαςησό
μεσα, καὶ ζησόμεϑα ἐνώπιον αὐτο, Καὶ γγω- 4. 

σόμεϑα' διώξωμεν 48 ψνῶναι τὸν Κύριον" 

ἡμῖν πρώϊμος χαὶ ὄψιμος γῆ. 

ὡς νεφέλη πρωϊνὴ, καὶ ὡς δρόσος ὀρϑρινὴ πορε
υομένη. 

ἀπέκτεινα αὐτὸς ἐν ῥήματι ςὑματός μου" χαὶ τὸ κρίμα 

ϑέλω ἢ ϑυσίαν, καὶ ἐτίψνωσιν Θεξ ἢ ὁλοκαυτώματ
α. 

διχϑήχη»" ἐκχεῖ χατεφρόνησξ μου Γαλαδὲ -ὐλις 

ἔχρυψαν ἱερεῖς ὁδὸν, 

οἵχῳ τῷ Ἰσραήλ" εἶδον φρικώδη ἐκεῖ, πορνείαν τῷ Ἐφραίμ" 
ἰσχύς σα ἀνδρὸς πσειρᾶτδ' 

τί σὺ ποιήσω ἜΦραίμ: 

3 ᾽’ ΄ 

, ἐργαζομένη μάταιαι, 

ἐφόνευσαν Σίκιμα, ὅτι ἀνομίαν ἐποίησαν Ἔν τῷ 

εν ᾿ “ ς Ζ Ψ2Ν . .ξ εν 

ὡς ὕρϑρον ἕτοιμον εὐρῆσομεν αὕτον, χαὶ ἥξει ὡς ὑετὸς 
΄ 

΄ 9.. 7 'ς, ,4Σἷμεο ᾿ ἐς τορῴώφρυ: 

τί σοι ποιήσω ᾿Ἰόδα , τὸ δὲ ἔλεος ὑμῶν 
ρὸ 

Διὰ ττὺ ἀπεϑέρισα τὸς προφήτας ὑμῶν' 

μου ὡς φῶς ἐξελεύσεται. Διότι ἔλεος 

΄΄ Ὁ “.,»4ἷνμπἬκε 

ταράσσουσα ὕδωρ, Καὶ ἡ 

ἐμιάνϑη Ἰσραὴλ Καὶ ᾿Ιόδα" ἄρχου 

φρυγᾷν σεαυτῷ, ἐν τῷ ἐπιςρέφειν με τὴν αἰχμαλωσίαν τῇ λαδ 8. 

' 
ἰϑω ’ 

: 
΄-ς » ’΄ 

ἘΝ τῷ ἰάσασθαί με τὸν Ἰσραὴλ χα! ἀποκαλυφθήσεται 

πρὸς αὐτὸν εἰσελεύσεται, 
 Ῥείας, ὅτι εἰργάσαντο ψευδῆ: χαὶ χλέπ]ης 

-  ΦἸὀἔ ἄλσος | ε ΕΝ 

αὐτῇ, “Ὅπως δυνάδωσιν ὡς ἄδοντες 
Γ 

᾿ ὃ ν᾿ ἘΝ 

ξζὰ 

ἐκύχλωσαν ἀὐτὸς τὰ διαξόλια αὕτων, 

“σεποίηκεν ἡμᾶς 239. ἰάσεται ἡμᾶς] ιασατο ἡμὰς 56. τάσεται 

υμας 147. Ῥταγητε. αὐτὸς Απη. Ἐά. πατάξει) ἐπαταξε4ο. πα- 

τάξει διο. δὰ βη. οοην.1 α 62. (228. δὐίοτῖρι. πιᾶτρ,. δῸ 8]. πν.)} Αἴθδη. 

1. εἶς. καὶ μοτώσει ἡμᾶς] καὶ τοτε σώσει πμᾶς ιοό. καὶ μοτωσεί 

υμᾶς 147. εἰ εὐταδίξ πος ἘΒετοη. 

ΠΙ. Ὑγιάσει ἡμᾶς} υγιάσει ὑμᾶς 147: ῥγατηῖτ, καὶ Ομ. 

"ΟΒεγ τοῖς. 1. οἷς, γε[ιίεἑαδὶε ποε Οτρεῃ. ἢ
. 144. ἐν τῇ ἡμέρᾳ τῇ τρί- 

τῇ} ἐν Τὴ τριτὴ ἡμέβὼ 22, 51. ἐξαναςήσομεϑα] καὶ αϑαςησομεϑα 

23. ανὰφησομεδα 46, 36, 40, 42, 40, 51; 65, 68, 86, 87, οἵ» 94, 97: 

τοῦ, 130, 147, 153» 18ς, 228, 438, 310, 311. ΑἸά, ΑἸεχ. Ατμδη. 1. 

ιᾶις, Ἰπάον. Ῥεῖ. ρ. 221. ΟΥΠ]!. ΑἸεχ. ἷν. 137: ἀναςησώμεϑα ΟΟΠΡΡΙ. 

καὶ φησόμεϑα] και ϑφησωμεϑα 46. Οοπιρί. ἐνώπιον αὐτῷ] ἐναντίον 

αν 22, 36, ς1, 62, 68, 86, 91,95» 97. 130, 147, 153, τβς, 228, 228, 

"2ήο, 410,.311. ΑἸΙά. εναντι αὐτὸ 87. ἐν αὐτῷ Ιδάοτ. Ῥεὶ. 1. εἶξ. 

ἼΨ. Καὶ γνωσόμεθα] καὶ γνωσωμεϑα 65, 147. Οὐτηρὶ. “Καὶ 

γνωσόμεϑα--- Κύριον) ἙΕλπ (ίεππις, εἰ ρεγεψμοπιατ μὲ εορπιοίτανπως Ποπιὶς- 

σι; Ηϊεοη. διώξωμεν] διωξομεν 130, 153. ῬγΩΠΙΙ. καὶ Οοπιρὶ. 

Ἀπ. Ἐά. εὐρήσομεν᾽ αὐτὸν] εὐρησωμεν αὐτὸν 26, ό:, 147. ΟΟμΡΙ. 

ὡς ὑετὸς ἡμῖν] ἡμῖν ὡς νετος 22, 26, 452, 49, ς1, 62, 68, 8ό, 87, 95», 

ας, τ8ς, 238, 310. ΑἸά, υμῖν ὡς νετος Οἵ, 97, 147, 228. ὁ νετος 

ἥμιν 130, 311. καὶ ὄψιμος γ}}} και οψιμος τὴ γὴ 1], 22, “6, 536, 

λο, 42, 49. 51, 62, 86, 9ς. 97» τού, 147. 153: τϑς, 228, 238, 310: 

Οοἱἰηρὶ. ΑἸά, Αἰεκ. αὙη.91, 130, 311. Οεογρ. τῆς γῆς ϑῖαν. Οἰἶτος. 

ν΄. Τί σοι ποιήσω ν51 ποιήσω τι σοι 87, 91» 97. 228) 310. Αἰά. 

ἐἰχί σοι ποιήσω 29} τι ποιήσω σοι 26,87, ο7ν (228. δἀΐογ. καὶ ζαρτὰ [ἰη.) 

410. ΑΙά. ργεηλτῖ, καὶ 26, 49. ἢ τί σοι ποιήσω Ατι. Εά. τὸ δὲ 

ἔχεος ὑμῶν] δ΄ δὲ ἐλεος υμὼν 237. 5 1.) 62, 147. 338. τὸ δὲ ἐλεος με 40. 

'το δὲ ἐλξον ὑμῶν 228. τὸ ἔλεος γὰρ ὑμῶν 8[ᾶν. Μοίᾳ. ἡ χάρις ὑμῶν 

Ταοῦῦ. ΝΊΩΡ. Ῥ. 388. ὀρϑρινὴ] εὠϑινη 130) 311. τοορευομένη] τί- 

'πίουσα ο!αν. Οἶτορ. ἣ ταχέως διαξήσεται Ἰαςοοῦ. ΝΊΠΡ. 1. εἷξ, 

ΨΙ. τὲς τροφ. ὑμῶν] ὑμῶν τοὺς τροφ. Οοπιρί. ὠπέκτεινα αὖ- 

“τὸς καὶ ὠποκτενῶ αὐτὰς Αττῃ. ΜΆ. ργετηῖῖ. καὶ Ατῃ. Ἐά. ἐν 

᾿ῥήματι] ἐν ρημᾶσι ΧἼΠ, Αἴεχ. Ογη]}. ΑἸεχ. νοΐ. '. Ρατί. ἱ, Ῥ. ς8. καὶ 

᾿ τὸ κρίμα μου] καὶ τὸ κριμα σὰ 43, (οτ. οογτ, 8 ἷ. π|. μ8) 130,311. 

σοὶ. Ατπι. Εά. εἰ 7μάϊοῖππι ἐκαπι ΗἩϊεγοη. 

ΨΙΙ. Διότι ἔλεος--- Θεοῦ] αἀϊοτῖρι. 80 αἱ. τὴ. δυΐαψυα {οτὶρυγα 

«τοῖα. «τ. ἔλεος] ἐλεον 22, 36, 43, ς τ) 65, (86. ἴοτ. ἐλαιον) ος, 147, 

193, 18ς,) (228. τηᾶγρ.) 238. ΟἸ]επι. ΑἸεχ. Ρ. 580, 957. ἢ ϑυσίαν] 

καὶ οὐ ϑυσιαν ΧΙ], 23, 26, 36, 42) 49, 51») 62, 68, 8ό, οἱ, 97. τού, 

130, 1479, (228. πιᾶγρ.) 233, 240, 310, 311. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. ΟἸ; πὶ. 

ΑΙοχ. ]. οἶς, Οὐρεη. ἰϊ, ςός. Β4Π]. Μ. ἱ. 4οο. Ογη]!. ΑἸεχ. νοὶ. 1. ραγί, ἱ1. 

Ρ. 47. εἰ 8]. Ατηι. Ἑά. Οεογρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. (ΟΕ, ΟἸεπιεηῖ. Ηοπ. 1. 

8. ς6.) εἰ ποη (πεν βείιηι Ἡλετοῃ. καὶ ἐπίγνωσιν} α καὶ 87,97, 310. 

ΑΙά. ἢ ὁλοκαυτώματα] ἢ ολοκαυτωμῶ 95, τι8ς. Ργρτρϊῖ. μᾶλλον 

Οουρὶ. ΒαΠ]. Μ.. 1. εἰξ. πιαρὶς φμαπε ἐοϊοσαυβα Ηϊεσοη. 

ΝΠ. παραξαίνων] παραπικραίνων Οοπρὶ. παρα. διαϑήχην) 

φυασίογίοας ἐοβαπισπίπιπι Ἡΐετοα. ἐκεῖ κατεφρόνησέ μου) ἐκεῖ κατεφρο- 

νησαν μου 42) 62, 8ό, ος, 147: 18ς.) 228. Οοιρί. πῃ. ἘΔ. ἐκεῖ 

ἴω ΄ ΄ 

ἀπέναντι τῇ προσώπου μου ἐγένοντο. 

ἐκεῖ ἐπόρνευσεν ᾽᾿ἜΦρ. Αττι. Μ8. (Απη. Ἑὰ. 

“οτι εἰργασατο. 4ο. ΟΟμρὶ. 

'χες] ὡς συναδοντες ΧΠ], 26, 40, τού, 233. ΑἸεχ. 

ο σει Ογάϊ!. Αἰοχ. ἢ, 214. κυκλώσουσιν Αττῃ, ΜΙ5. 

ἡ ἀδιαία ᾿Εφραὶμ, καὶ ἡ χαχία Σαμα- 

ἐχδιδύσχων ληςὴς ἐν τὴ ὁδῷ 

τῇ καρδίᾳ αὐτῶν" πάσας τὰς χακχίας αὐτῶν ἐμνήσθην" γὺν 
3 φ 2 

Εν ταις χᾶχιᾶις 

τα. Γαλααδ) 36, 49, 51» 94.153» 185» (228. πιοηρ.) 238,.2.10.. α ὅν. 

Οἴτορ. 
Χ. αὶ ἡ ἰσχύς σου] και ἡ ἰσχὺς μου 147. ὠνδρὸς τειρατπ] 

Ῥτγϑυης. ὡς 22.23: 46,49, 51, 2, 95. 1475 1639» 18ς; 218. (Απη. Μ5. 

Ἰηίον ἔπ. ἃ ρεπια τι.) Αστη. Ἑά. 8[αν. Οἴἶτορ. ἱερεῖς] οἱ “ερεὶς σου 

πιᾶγρ. 228. ῥγϑιηῖ. οἱ 2233. δϑὸν] -ἰ- Κυριε 46, 42, 49, 87, (οι. 

ζαρτα [ἴῃ. 80 αἱ. πι.) τού, 240, 310. ΑΙά. ΑΙεχ. δῖαν. Μοίᾳ. σία 8ο- 

πιϊπὶ Ἠϊεοη. Σίκιμα] Σικημα ..2,.46, τού. (οηιρὶ. Οἱσικημῶ 

(οοττ. υἱ ἴῃ Εά4.) ος, τᾶς. 

ΧΙ. Ἐν τῷ -- Ἐφραίμ) [π ἄοπιο {{παεὶ οἱάϊ᾽ δοντι ὀϊα : ἰδὲ βονπίοαπ- 

ἐοπι Ερλταίπι . Ἐϊΐετοα. Ἔν τῷ οἴκῳ τῷ 1σρ.} ἐν τῷ λαῷ ΒεΗ͂]. Μ.1, 

οἷ. τῇ Ἰσραὴλ] κ᾽ τε (ΧΠ. ἰυρτγαίοτρα δῷ ηῖᾳ. τ.) 26, 49, τού, 

143, 233. 31}. Οὐρὶ. ΑἸεχ. εἶδον} ἴδον Οοπιρὶ. 

«τ. 86, 510. ἐκεῖ, πορνείαν τῷ ἘΦῥᾳρ.} ἐχπορνειαν (0) τε Εφρ. 240. 

πορνείαν---τρυγᾷν' σε- 

αυτῷ ἴπ οοπι. {ε4.] ἐν ττορνείῳ τῷ Ἑφραὶμ ἐμιάνθη Ἰσραὴλ, καὶ Ἰάδα 

κατέλιπε τὸν ϑερισμὸν αὐτῷ 8ϊδν. Οἶτορ. ἐμιώνϑη.) ῥγαιηῖ. καὶ 

Απη. Μ5. Αγ. Ἐά. 

ΧΙΙ. Καὶ Ἰόδα] και Ιεδας (ΧΙ υἱ νἱάειυτ) 40,91» 94» 1οὅν τ8ς, 

410. Οοτηρὶ. Αἴεκ. καὶ ἴκϑας ἀφῆκε ϑέρισμον ἄντα 22, 46, ει, όα, 

86, 97. 147» (428. πιᾶγρ.) 238, 240. ΑΙά. ἔς, ἰῇ ἑαυτὰ, 153. ἄρ- 

ΧΕ] ὦ Ιαδὰ ἀρχιε 240. ἄρχε τρυγῶν σεαυτῷ] ἰτ νετί. ἱπίείαπι ,- 

εἰς πιείεε Αττα. ἘΔ. τρυγᾷν] τρυγῶν ΑἸά. σεαυτῷ] α΄ Δπῇ. ΜΘ. 

ἐν τῷ ἐπιςρέφειν με] ἐν τῷ ὠποςρέφειν πό μου Οεοζρ. τὴν αἰχμα- 

λωσίαν] -ἰ- αὐτε 1ς3. 

1. Ἐν τῷ ἰάσασϑαϊ με] εν τῷ ιασϑαι με 46,36, 42, 95, 130, ι8ς, 

211. Οοπιρὶ. ῥγιηϊτ. καὶ τού. τὸν Ἰσραὴλ] τὸ Ἰσρῶηλ 153. καὶ 

ἀποκαλυφϑήσεται] καὶ ἀπεκαλύφϑη ΟοπΡΙ. αὶ ἀδικία] ἡ κακια 91, 

2323.7311. καὶ ἡ κακία] καὶ ἡ αδικια 40» 1583- ὅτι. εἰργάσαντο] 

οτι ἡγώπησαν 240. εἰργάσαντο ψευδῃ)} 

ψεύδει φητῶσι τὸν Κύριον ]4ςο00. ΝΙΒΌ. πρὸς αὐτὸν] πρὸς αὐτὲς 

ΤΒοοραγ]. εἰσελεύσεται] εἰσῆλθεν ΟομηΡὶ. ἐκδιδϑύσκων ληςὴς] καὶ 

ληςὴς γυμνώσει Αττι. Μ8. εἰ ἔς ἵετε ΑπΏ. ἘΔ. ἐν τῇ ὁδῷ αὐτΖ} 

α ἂυτξ 23. 

11. Ὅπως συνάδωσιν] οπὼς συναδουσιν Π|, 26, τού. ὡς ̓ ἄδον- 

τῇ καρδίᾳ αὐτῶν], 

ἐν τῇ καρδιὰ αντῶν 36, 432) 49, τ1ν ὅς, 68, 95, 97: τού, 120, 147, 153" 

ιβς, 228, 210, 21ι. ΑἸά. ὙΒεορἢγΪ. ἐν ταις καρδίαις 240. τά- 

σας---ἐμνήσϑην] αὶ οὑπὶ ἱπίογππεὰ, ος», 114. 186. πάσας τὰς κακίας 

αὐτῶν] ττασων τῶν κακίων αὐτῶν 22), 36, 42, 49» 51: 68, 87..97. 153 

438, 210. ΔΙά. πᾶσων τῶν αδικιὼων αὐτων 62, 147. ᾿πάσων γᾶβ των 

χάκχιων αὐτῶν 86, 240. πασῶν τῶν κακῶν αὐτῶν ΤᾺΘΟΡὮΥΪ. ἐμνή- 

σϑην) ἐμνησϑη 49. ἐμνησϑησαν 233. νὺν ἐκύκλωσαν αὐτὰς] νυν 

εκυκλωσεν ἄντοὺυς ΧΙ], 36, 40, 42,|.49, 51» 62, 87,91» 9597» ιού, τὃς, 

438, 230, 240, 310, 311. Οοπιρ!. ΑἸά. ΑΙοχ. ἐκύκλωσαν) χυκλω- 

τῷ τπορροσώπε με) 

λμμΒ 426. 

ον ὐμροΝ ἈΉΡ Κύριος δ5ἴαν. ΟἸἶτος. ΠΙ. Ἐν ταῖς κακίαις αὐτῶν] εν ταις καρδιαις ἀντῶν 147: κακχί- 

. Γαλαὰδ σόλις Γαλγαλα πολις (22. αρταίοτ!ρί. Ὁ δῃηϊῖ4. αἱς αὐτῶν] α ἄντων ος, 18ς- εὔφραναν) εὐφραινονται 130, 311: 

Ἀ 

Αὐτοὶ δέ εἰσιν ὡς ἄνθρωπος παραβαίνων [ 

3: 

φρικώδη ἐκεῖ} 



ΩΣ 

ΚΕΦ. ὙΠ]. 

Η ἘΕ. 

“Δ4 Ν ἴω] 3 ᾿ ρὸ 9 ἰφα 2 - ε Ζ ᾿ 

4. αὐτῶν εὔφραναν βασιλεῖς, χαὶ ἐν τοῖς Ψεύδεσιν αὐτῶν ἄρχοντας. Πάντες μοιχεύοντες ὡς χλίξα- 
. δ᾽ Ξι Ὸ ῃ ΄ 5. τινας  ἰΡᾺ Νϑὃ ΟΞ 3 ν"ν ΄ ΩΝ Φ χω Ὄ πω 

γος χαϊόμενος εἰς σέψιν χαταχαύματος ἀπὸ τῆς φλογός, ἀπὸ φυράσεως ςεᾶτος, ἕως τῇ ζυμωϑῆ- 
9 Ζ 

γα! ἀῦυτο. Ἡμέραι τῶν βασιλέων ὑμῶν, ἤρξαντο οἱ ἄρχοντες ϑυμᾶσϑαι ἐξ οἴνου, ἐξέτεινε τὴν 
“ο“᾿ ρ ΄σ 9 ’ ε ᾽ὔ ρὸ σι 

χεῖρα αὐτῷ μετὰ λοιμῶν. Διότι ἀνεκαύϑησαν ὡς χλίξανος αἱ καρδίαι αὐτῶν, ἐν τῷ χαταράσσειν 
3 ὦ ᾿ Ω ΝΗ 3 ΄ ᾿ τ κ ε΄ , ͵ 

αὐτὰς ὅλην τὴν γύχτα' ὕπνου Ἐφραὶμ ἐνεπλήσνη, πρωΐ ἐγεγενήϑη, ἀνεχαύϑη ὡς πυρὸς φέγγος. 
. νΝ 7 ᾿ » ε : ᾿Ἂ ἃς 

Πάντες ἐθερμάνϑησαν ὡς χλίξανος, καὶ χατέφαγον τὰς χριτὰς αὐτῶν' “πάντες οἱ βασιλεῖς αὐτῶν 
“ 2 » ».. 3 4Φ᾽.:᾽ ε 2 ΄ Ν ΄ 

᾿ς Ἔπεσᾶν, ὃΧ ἢν ἐν αὕτοις ὁ επιχαλδμενος αρος με. 

Ἐφραὶμ ἐγένετο ἐγχρυφίας, οὐ μεταςρεφύμενος. 
Ν 3 » Ν “, ΦΦ,ῃ 3 .Ὁ ον" 2." δὰ »Μ 

δὲ οὐχ ἔγνω" χαὶ πολιαὶ ἐξήνϑησαν αὐτῷ, χαὶ αὐτὸς οὐχ ἔγνω. 

3 Ν ᾽ 3 ρ "αν ον " 
Ἐφραίμ ἐν τοῖς λαοῖς αὐτϑ συγεμίγγυτο, 
΄ ῃ . σι 

Κατέφαγον ἀλλότριοι τὴν ἰσχὺν αὐτῇ, αὐτὸς 
Καὶ ταπεινωσϑήσεται ἡ ὕδρὶς 

᾿Ισραὴλ εἰς πρόσωπον αὐτϑ' χαὶ οὐχ ἐπέςρεψαν πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν αὐτῶν, χαὶ οὐχ ἐξεζήτη- 
2 Ν 2 " Ζ΄ ν 4“ 9 Ν ε ."ν ,»»ν , ΡΝ 

σαν αὐτὸν ἐν “πᾶσι τότοις. Καὶ ἦν Ἐφραὶμ ὡς περιςερὰ ἄνες, οὐχ ἔχουσα χαρδίαν" Αἴγυπῆον 
3. βρῶ ως 9 9 ΄ 3 φΖι 

. ἐπεχαλεῖτο, χαὶ εἰς Ασσυρίους ἐπορεύσησαν. 
Ν ἊΝ ζω 

Καθὼς ἂν “πορεύωνται, ἐπιξαλὼ ἐπ᾽ αὐτὲς τὸ δί- 
Ρ Ν Ν, Ν, "“.» δος ’ 5, "Ν . ΄ ΞιΙΝ 3 ἀ 2} ρ δ 7 ὃ 

χτυὸν μδ, χασὼς τὰ πετεινὰ τ ὅρανγξδ κατάξω αὐτᾶς, παιδεύσω αὐτὲς ἐν τῇ αχοῇ τῆς ϑλίψεως 

. ἐλυτρωσάμην αὐτὰς, αὐτοὶ δὲ χἀτελάλησαν χατ᾽ ἐμᾷ Ψευδῇ. 

βασιλεῖς] βασιλεας Χ11. βασιλεα 68, 87, 91,97» 310. Οοπιρὶ. ΑΔ. 
Αγηι. Ἑάὰ. καὶ ἐν τοῖς ψεύδεσιν] α τοῖς 23. ἄρχοντας} ἄρχοντες 

130, 310, 311. ὙΠεορῆγϊ. 
ΙΝ. ὡς κλίξανος---ςέατος] φμαβ εἰϊδαπες ἀγώσπς σά ΡΟ π 

ἄειωβίοηενι βαπιπιια α σοηαηε βίοπο τ πιεμεὶ Ἡϊΐετοη. εἰς πέψιν] εἰς τρε- 

Ψιν τοό, εἰς ἐψιν 147. εἰς ποέψιν---φλογὸς] αἀ εονιόκγεπάμηι Οὐῖ- 
δδη. ἰϊ. 2Ζοο. (ΟἿ ἱϊ, 618. 1. 576.) κατακαύματος] κατακαυσει αὖ- 

τὸς 22) 36, 42, 49, 51», ὅς, 86, ος. 147, 153, 18ς, 238. καταπαυσει 

ἄντας 114. καὶ κατακαύσει αὐτες 240. 8ῖαν. Οἰτορ. κατὰ παύ- 
ματος (ἢῆς) 311. καταπαύσει Αἰεκ. κατακαύματος ὠπὸ τῆς φλο- 
γὸς] ἐπὶ τῆς καυρηρῆς φλογός ΟΟπρΙ. ὀπὸ φυράσεως] ρταιηϊεϊ. καὶ 
130, 311. τέατος] εἰς σεατ. (ῆς, οὔπὶ ὁ ἤιρτα ἴογ.) 147... ζύμης 
Οορι. ἕως τῷ ζυμωθ. αὐτό] ἀρπες γεγηιοπιαγοίμ ἰοίεπι, Ἡ]ετοη. 

αὐτό] -“Ἐ ολον 22, 36, 42, 49, ξ1, 62, 86, 87, ος, 97») 147, 153» 18 5, 
238, 240, 210, ΑΙ4. 8ὅῖαν. Οἶτορ. ὅλον Οομηρὶ. τὸ ὅλον ΤἬΡΟΡΕΥΙ. 
τὸ πᾶν δῖαν. Μοί. 

ΨΥ. Ἡμέραι] ργαυηϊε. αἱ 22, 46, 36, 42, 405 ς1) 62, 86, ος; τού, 
130, 147. 153. 18ς, 238, 240, 311. ΑΙεχ. ἡμέρα 40. ἡμερῶς 233. 

ἐν ἡμέραις δῖαν... τῶν βασιλέων ὑμῶν] λ τῶν 40. “ βασιλεως 233. 
τῶν βασιλεὼν ἡμὼν 310, 311. Οορὶ. ΑΙεχ. τῶν βασιλειῶν ὑμῶν 
ὙΒεοραγ]. οἱ ἄρχοντες} κα οἱ (ΧΙ1. δάάϊε, ἔργα 11π. δ δηψυδ αι.) 
22, 36, ςι, 62, 86, 9ζ, 147, 1539 18ς, 233, 238. ΟΟΠΡ]. ανόρες 23. 

ἐξέτεινε] ἐξέτειναν 22, ει, 62, 86, ος, 147, 113, 18ς, 238. τὴν χεῖρῶ 
τὴν χειρὰ ἀντῶν 22, ξιῖ, 62, 86, ος; αὐτῷ} ἐν τὴ χείρι αὖτε ΧΙ]. 

ἀπὸ λοιμῶν 147), 153γ 18ς, 238. μετῶ λοιμῶν] μετὰ λοιμον 86. 
Ἀπῃ. Μϑ. Αττῃ. Εἀ. 

ΥἹ. 

τίφεσϑαι Οοηρ!. ὕπνου ᾿Εφραὶμ)] υπνὸν Εφραιμ 86. ΑΙά. ἐνεπλή- 
σϑη] ανεπλησϑη 40. ἐπλησϑὴη 42, (62. ἴοτ. ἐπλησϑὲ) 86. ἐπλησϑη" 

διοτι ἀνεκαυϑησαν ὡς κλιδανος αἱ καρδιαι ἀντων 147. τρρωΐ ἐνεγενή- 
90] ὥρωι ἐγενηθη Χ]], 22, 23, 42) 40, 51, 62, 68, 86, 87, 9 5, 97, 1ού, 

147..153, 18ς, 233. 238) 230, 240, 310, 311. ΑΙά, ΑΙεχ. ὙΓΒΕΟΡΗνΙ. 
πρωι ἐγενηϑὴ εἐγενηϑη 26. χ ἐνεγενήθη ΟΟΙΊΡ]. πιαπὸ Καέϊαπι οἱ ΗΐΪε- 
τοῆ. αἰνεκαύϑη] ἀνεκαυϑησαν (εχ οοιτ. ΔΌ δηῖ4. η1.) ΧΙ], ῥγαπηϊῖ. 
καὶ ξι, ό;, 86, ος, 1417. 153) 18ς, 238. καὶ ανεκαυϑησαν 240. Ρο- 
εἶς ἢαιπν ροίξ φεγίος 21.6.0 ὡς τυρὸς φέγίος) ὡς τυρ φεγίος (ΧΠΠ]. 
φοντ. τυρος Ὁ δητῖᾳ. τ.) τού. ΑἸεχ. ὡς τυρος φλογος 62, 86, 147. 
ὡς τυρὸς φλογῆς Οοτηρὶ. ὡς φλὸξ πυρὸς Ασηι. Εἀ. δῖαν. Μοίᾳ. 

ΨΙ1. ὡς κλίβανος] -Ἐ αἱ καρδιαι αὐτων ΧΙ], 40, 49, 233. -᾿ και- 
ομένος 22, 42, ςἴ,) 62) 68, 86, ος, 97. 1479 143») 18ς, 238, 230, 310, 

411. ΑἸΙά. Απῃ. ΕἘά. - τυρὸς καιομένου αἱ καρδιαι αὐτῶν 26, τού. 
ΑΙεχ. ὡς κλιδανον οἱ. -Ἐ τυρὸς καιόμενος ΤΒΕΟΡἢγ]. φκαῇ εἰϊδα- 
πες ἱρπὶς αγάεπς Ἠϊετοα. καὶ κατέφαγον) καὶ συρ κατεφαγεν (ΧΙ]. 
τὺυρ δἀάϊε, ΔῸ 4]. }.) 36, 42, 40, 62, 68, 86, ος» 97» 1417. 153» 18ς, 
230, 311, ΑΙά. Ατῃ. Μ8. κατέφαγε 22, ς1,) 238. Αγπὶ, ἘΔ. δῖαν. 

καὶ κατεφᾶγε 23γ01) τού, 130, 210. ΤΙΚΟΡΕΙ. καὶ τὸ πὺρ κατεφᾶγε 

87. καὶ κατέφαγεν πῦρ Αἰεχ. καὶ κατέφαγ. τὰς κριτ. αὐτῶν] εἰ 
ἐρηὶς ἀδυοναυὶ! ἡμάϊϊσεν μμος ς Ηΐετοθ. ἔπεσαν) ἔπεσον (Χ1]. σοττ. δὺ 
Δη[4. ΠΊ. ) 22, 26, 40, 42.) 49, ξ1) 62, 86, ος, τού, 114, 130, 147, 181; 

γος. ΓΡ.Ψ 

, 

ἐν τῷ καταράσσειν---κλίδανος ἴῃ: οοπλ. ἴε4.} αὶ οὔπὶ ἱπέεγτηθά, 

46. καταράσσειν] ενεδρευειν (πιᾶγρ,. ἃ Ὀυϊπιᾶ π|.) 22, 238. καταπον- 

49, 68, 87, 91, 97, 228, 239, 310, 311. ΑἸά. 
᾿ φαδαπίμν. Ἡϊεῖοη. γεεοβέγωπι ὦ πρ. ΝΜ αἷς. (Ασπ. Ἐὰ. τηδῖρ.) 

αὐτῶν. Οὐαὶ αὐτοῖς, ὅτι ἀπεπήδησαν ἀπ᾽ ἐμδ' δείλαιοί εἰσιν, ὅτι ἠσέξησαν. εἰς ἐμέ" ἐγὼ δὲ 
Ν  .9ῳ ἐξ Ν Ν᾽ ε 

Καὶ οὐχ ἐδοησᾶν προς μὲ αἱ χαρ- 

δίαι αὐτῶν, ἀλλ᾽ ἢ ὠλόλυξον ἐν ταῖς κοίταις αὐτῶν' ἐπὶ σίτῳ καὶ οἴνῳ κατετέμνοντο. ται: 

233, 238,5 311. (οῃ!ρὶ. ΑἸεχ. ΤΈΚΟΡΕγΙ. οὐκ ἣν] ῬΓΡουΊΪ ζ. κι και τοῦ. 

καὶ οὐκ ἐξιν Οοπιρ!.. ἐν αὐτοῖς ὁ ἐπικαλ.] ὁ ἐπικαλ. ἐν αντοις ΧΙ], 

26, τού, 130, 311. Οοτηρί. ΑἸεχ. κεν ό3. διεπικαλ. αὐτοῖς 2332. ἐν 
αὐτοῖς προσευχόμενος δῖαν. Μοίᾳ. τρὸς μέ] πρὸς ἐμέ ΑἸεχ. 

ΝἼΠ. ἐν τοῖς λαοῖς] α ἐν 68, 87, 91, 97, 310. ΑἸ]ά. ὙΒεορΗνὶ. 
αὐτα] αὐτος ος, τϑς. δίαν. Οἴτοργ. ᾿συνεμίγνυτο] συνανεμίγνυτο ΧΙ], 

22, 23, 26, 36, 40, 42, 49, ςι, 62, 86, 87, ος, 97, τού, 130, 1.47,1ξ 3) 
τᾶς, 238, 239, 310, 311. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ἐγκρυφίας] ες χρυ- 

φιας 311. οὐ μεταςρεφ.] φεὶ ποη τευεγίαιαγ. Ἠϊετοη. (Ατη. Ἐά. υἱ 
ν]ἱάειιΣ.) 

ΙΧ. Κατίφαγον] Ῥτγατηῖε, και 87, 97» 310. ΑΙά. ϑ8,αν. Μοίᾳ. καὶ 
ἔφαγον Οοιηρί. τὴν ἰσχὺν αὐτῷ] τὴν ἰσχὺν αὐτῶν Οοιηρί. αὐτὸς 

δὲ] καὶ αὐτὸς 36. ὅτος δὲ ΟοἴηρΙ. ἐκ ἔγνω 19] εκ ἐπεγνω 40, 42, 
40, 68, 97, τού, 310. ΑἸά. ΑΙεκ. ἔγνω 1 ---ἔγνω 291 α Δἰτοττγ. οὐ 
ἰπίεγηγεά. 26, 147. καὶ πολιαὶ] καὶ πολιὰ 22, ξ1, 62, 95), 153, 18ς. 

(311. ἔοτν πολιὰ) Οοπιρί. καὶ πολιαὶ ὅτο. δὰ ἢἤπ. οοη).} κα 147. 
ἐξήνϑησαν αὐτῷ] εξζηνϑησεν αὐτω ς, ὅ2, ος», 153, 18ς, 438. Οοπηὶ. 
ἐξήνϑησαν αὐτῶν Αἰεκ. ἐφάνησαν ἐπ᾿ αὐτὸν ϑαν. Μοίᾳ. καὶ αὐτὸς] 

ἄντος δὲ 23. 
Χ. Καὶ ταπεινωθήσεται) και εταπεινωϑη 36,490. ἡ ὕδρις Ἰσ- 

ραὴλ] ἡ νξρις τε ἰσραηλ 42,86, ς, 130, 18ς» 211. (ορ]. Τ᾽ ΒΕΟΡὮν]. 
κα ἦ 97. ΑΙὰ, καὶ ἐκ ἐξεφήτησαν αὐτὸν] καὶ οὐκ ἐφητησαν αὐτον 22, 
235) 42, ξ1,14.7, 238, 240. (311. σοττ. ἐξεφητησαν.) ὥς, ἤπε και, 86. 
κᾶι οὐχ ἐξητησαν αὐτων 62. ᾿ ᾿, 

ΧΙ. ἥν Ἐφραὶμ] ἐ ἐγίνετο Ἐφραὶμ Ογεῖ!!. ΑἸεχ. 1]. 92. Ὑπεοάοτεῖ. 
ἷϊ. 1326. ὡς τεριςερὰ ἄνες} ὡσει περιξερα ανες 1ς3. κα ὡς ΟΥΠῖ, 

ΑΙοχ. 11, 300. εἴ 41. οὐχ ἔχουσα] ῥγδβυλῖ. καὶ 130, 311. ἐπεκα- 
λεῖτο!] ἐπεκαλέσατο (εχ οοττ. 80 4114. π1.) ΧΙ]. ἐπεκάλεντο 22, 26, 
ξι, ύ2, 86, οξ, 114) 147, τΒς, 238. Ατηγ. Εά, καὶ εἰς ᾿Ασσυρίους] 
κᾶν 130, 311. κεῖς ιϑς. ἐπορεύϑησαν ἐπορευετο 40, 42, 240. 
Οοιρ!. ΒὰΠ]. Μ. ἱ. 183. 1Πάογ. Ρεϊ, Ρ. 489. Ογη]}}. ΑΙεχ. 11. 302. εἴ 
8]. επορευοντο ό2ν 86, 130, 147.311. Ὑεοσογοεί. 1]. οἷζ, 

ΧΙ. Καϑὼς ἃ ἂν πορεύωνται} καϑῶως ἂν πορευοντῶι 26,147. αὶ 240. 

καϑὼς ἃ ἂν πορεύσονται Οοιηρὶ. ἐπιξαλῶὼ] περιξαλω 23. Οοπρὶ. 
ἐπ᾿ αὐτὲς τὸ δίκτυόν μου] το δικτνον μου ἐπ᾿ αντες 62, 86, 147. 
κατάξω αὐτὲς} αζω αὐτες ος, τι8ς. ἐν τῇ ΧΟ] α τῇ 40. ἐν τῇ 

ὀργῇ Αἴμδη. ἱ. 820. 
ΧΙ. ὅτι ὠπεπήδησαν] οτι ἀπεδημησαν 240. ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. νοὶ. 1. 

Ρατῖ. ἷ. Ρ. 377. ϑείλαιοί εἰσιν] δίκαιοι εἰσιν τς3. δήλαιοί εἰσιν ΑἸεχ, 
"νπαπὶ οὶ μπὲ Ἡϊετοη. ὅτι ἠσέξησαν] ὅτι ἠνόμησαν Ογτ]]}. ΑἸοχ. Ἰ. 
εἶς. ἐγὼ δὲ] α δὲ Οομιρί. ΤΠεορΕγ}. Απη. Ἐά. αὐτοὶ δὲ] και αυ- 
τοι 45, 36, 42, ςι, 62, 86, ος, 147», 18ς, 238, 240. Απη, ἘΔ. κατ᾽ 
ἐμ8] α κατ᾽ 40. τερι ἐμὲ 233. κατ᾽ ἐμὰ ψευδῆ] μοι ψεῦδος Αται. 

,. ΝΜ, πη. Εά. 

ἀλλ᾽ ἢ ἢ ὠλόλυζον] αλλ᾽ 

ἐν ταῖς 
ΧΙΝ. Καὶ ἐκ ἐξόησαν] α καὶ ς15) 311. 

ἢ ολολυζων ὅ2, 14). αλλα ὠὡλολυζὸν ος, ιϑὃς. Ν; 153. 

κοίταις αὐτῶν] ἐπι ταις κοιταις αὐτῶν (ΧΙ. εχ οοΣΓ. Ὁ Δη114. τ.) 

κατετέμψοντο] 4ϊε- 

ΧΥ. Ἐπαιδεύϑησαν] ἐπαιϑευσαν 24.0.5 καἀγὼ κατίσχ.] α κἀγὼ 

Ὠ 
! 



᾿ ,» »» »"»Ν 3 ᾿ Ν ΄ 9 ὦ» 

ϑῃσαν ἐν ἐμοὶ, χάγὼ χατίσχυσα τῆς βραχίονας αὐτῶν, 
͵ ἠῥρν εὐ 

ἐγένοντο ὡς τόξον ἐγτεταβένον' πεσδντᾶι Ἐν 
εςράφησαν εἰς ἀδὲν, 

λ 

ΚΕΦ, Ψῇ, 
- 9 ϑδϑ)ε"» 9323 ΄ φ΄ 2 

χαὶ εἰς ἐμὲ ἐλογίσαντο “σονηρᾶ. Α.5- 

ῥομφαίᾳ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν δὲ 

ρ. 
Ν 9 “Ὁ 3 δον 3 , 

ἀπαιδευσίαν γλώσσης αὐτῶν" ὅτος ὁ φαυλισμος αὐτῶν ἐν γῇ Αἰγύκ]ῳ. 

ΨῬ 

ΕἸΣ χύλπον αὐτῶν, ὡς γῆ, ὡς ἀετὸς ἐπ᾿ οἶχον Κυρίε, ἀνθ᾽ ὧν παρέδησαν τὴν δια ϑήχην μ, χαὶ 

χατὰ τῷ νόμα μου ἠσέξησαν. 

ψατο ἀγαϑὰ, ἐχϑρὸν κατεδίωξαν. 

οισάν μοι" τὸ ἀργύριον αὐτῶν, 

ϑῶσιν. ᾿Απότριψαι τὸν μόσχον σᾶ Σαμάρεια, 
’΄ 

«τ ανῶν ἦν ὁ μόσχος σὲ Σαμάρεια" 

ἃ ᾿ ε Ἀν, 3 ’᾽ ’ 

Ἐμὲ χεκράξονται, Ὃ Θεὸς εἐγνώχαμεν σέ. 
ε “29 ΄ ν. » 95» “ι΄ Ὁ ἀα ὰς Ὡβ νον τὰ 

ἙΕαυτοῖς ἐξασίλευσαν, καὶ οὐ δ ἐμδ, ἦρξαν, χαὶ οὐχ ἐγγώ- 
΄- ; 8 “Ὁ 3 ΄ 

χαὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν ἐποίησαν 
7) ε ΄ » 2.»ϑὃὅ » “2 Ψ Ζ7΄ ᾿ 

παρωξύνθη ὁ ϑυμός μ ἐπ᾿ αὐτᾶρ' ἕως τίνος οὐ 

Ὅτι Ἰσραὴλ ἀκεξρέ- 

ἑαυτοῖς εἴδωλα, ὅπως ἐξολοϑρευ- 

ρ, ΕῚ ». 2 ΄- 3 7 3 4 ν 3 ΄ 3 7 

μὴ δύνωνται χαϑαρισϑηναι Ἐν τῷ Ἰσραήλ, χαὶ αὐτὸ τέχτων ἐποίησε, χαὶ οὐ Θεός ἐς!" διότι 

“Ὅτι ἀνεμόφϑορα ἔσπειραν, χαὶ ἡ καταςροφὴ αὐτὼν ἐχδέξε- 

7 2 ρὸ “2 » Φ}ὧἣΝκ Ν, ΟΝ ΄ 3 ΄ ὔ 

ται αὐτά; δράγμα οὐχ ἔχον ἰσχὺν τ “ποιῆσαι ἄλευρον' ἔαν δὲ χαὶ παοιήση, ἀλλότριοι χαταφά- 

γονται αὐτό. Κατεπόνη Ἰσραὴλ, νυ 

ἀνέξησαν εἰς ᾿Ασσυρίες" ἀνέϑαλε χαϑ᾽ ἑαυτὸν ἜΦραϊμ' 
ρϑ ρ 1 Ν 

σονται ἐν τοῖς ἔϑνεσι" γῦν εἰσδέξομαι αὐτῆς, 

τας. Ὅτι ἐπλήϑυγεν Ἐφραὶμ ϑῳσιαςήρια, εἰς 

Καταγράψω αὐτῷ σλῆνος, καὶ τὰ νόμιμα αὖ 

ΟομρΙ. καὶ εἰς--᾿Απεςράφησαν ἴῃ οοπη. [64.] α οὐπλ ἰηζεγτηδά. ΟἹ. 

καὶ εἰς ἐμὲ] μαθεῖ καὶ ἴπ οἰιαγαξς. τυΐπογε Αοχ. καὶ ὙΠΕΟΡΗΥΪ. 

ἐλογίσαντο πονηρά] ἐλογίσαντο πονηρίαν Απη. Μ5. Ατηη. Ἐά. 

ΧΥῚ. ᾿Απερράφησαν) ἐπερραφησαν 25, 36, 42, 51; 6α, 68, 86, 97. 

130, 147, 310, 311. ΟΟπιρΙ. ΑἸά. εἰς ἐδὲν] ρῥταρτηῖττ, καὶ 91. εἰς 

τὸ κενὸν Οοπρ. ὡς τόξον] εἰς τοζον ος, 18 ς, 240. ἐντεταμένον) 

οὐ τεταμενον (Χ]1. εχ οοττ. δῸ αἱ. τα.) 22», 495) 51) 62. 95, 147» τϑς; 

248, 240, 310. οὐ τεταγμένον 153. ποιεσδνται---αὐτῶν 19} διο και 

οἱ αρχοντες αὐτῶν εν ρομφαια πεσᾶνται 240. ἐν ῥομφαίᾳ---αὐτῶν 15] 

οἱ αρχοντες αὐτῶν ἐν ρομφαιᾳ 22, 46, κι, Ὁ» 18ςν) 228. ἔς, ἤηε αὖ- 

τῶν, 6, 86, τ47. οἱ ἀρχοντες ἀντῶν ἐν μιῶ ρομφαιῶ τά. δι’ ἀπ- 

αιδευσίαν] δ απαιδευσιας 40. Ῥοῖξ ὠπαιδευσίαν δἀάϊτυν εἰ ἀἠβεὶϊηα- 

ἐπε ἴὰ Ατ. Ἐά, γλώσσης---ὡς γῇ οοπι. 1. Παρ. ἴε4.} Αὐγυπῆου ἐπὶ 

φαρυγῖ! αὐτων, ὡς ὙῊ αξατος ὡς σαλπιγξ ςι. ὅτος δες. δὰ ἢἤπ. οσοῃ.} 

κα 1320. τος ὁ φαυλισμὸς αὐτῶν] τως ὁ φαυλισμος αὐτῶν 68, 310. 

ΑΙ4. -Ἡ εἰς κόλπον αὐτῶν τιᾶτρ. Απα. Μ8. ἐν γῇ Αἰψύπ]ῳ] εν γη 

Αἰγυπῖε 25, 36, 95, 153» 185) 233» 238. ΟΟΠΊΡΙ. ὙΕΟΡΒΥ]." 

Ι. Εἰς κόλπον αὐτῶν] ἐπι φαρυγῖ; αὐτῶν (22. ἴογ. φαριγι) (36. 

τοῦτ. αἱ ἘΔ.) 62, ᾿ξ. 114. 153, τ8ς, 238) 540. ἐπὶ φαραγῖ! αὐτῶν 

86, 14). κ 130. 8ῖαν. Οἶτος. εἰς τὰς κόλπες αὐτῶν (ρυπᾶ[β πο- 

(ἴ.)} Απη. Μ5. ὡς γῆ] - αδατος. ὡς σαλπιγξ 52, 36, 45, 40, (62. 

(οτ. σαλπηξ) 86, 87, 95, 114) 1475) 153» 18ς, 238, 240, 310. 8ἷᾶν. 

Οἴἶτορ. -ἔ αδατος ὡς αλωπηΐ 68, 97, 228. ΑΙ4. ἄξατος ΤὨὮε- 

ορῖγὶ. -Ἐ ἀδιαξατὸς δῖαν. Μοίᾳ. ὡς γῆ--- Κυρίου] σόματά σου ὡς 

σάλπιγξ καὶ ὡς ἀετὸς ἐπ᾿ οἶκον Κυρίου Απη. Μ8.. ἐπ᾿ οἶκον Κυρί]} 

ἐπ᾿ οἵκε Κυρικ τς53. ΟΟΙΡΙ. 

κατὼ τῇ νόμε μἘ}] κα μου 91. ἢσέδησαν] ἡϑέτησαν 40. 
11. ᾿Ἐμὲ κεκράξονται] - λέγοντες τπιᾶτρ. ΧΠ. ργατηπῖ, πρὸς 22, 

36, ξι, 95, 114. 153) 18ς, 228, 238. Ατπ. Μ5. δῖαν. επ᾿ ἐμὲ κεκρα- 
ξονται 42. τρος ἐμε κεκραξζονται λεγοντες 49. ὥρος με κεκραξονται 
ό;, 86, 147. δ ἱπυοσανεγμηὶ Ἡϊετοη. - 

11. οπεςρέψατο) ὠπεῤῥίψωτο Οοπιρὶ. 
130, 211. ἐχϑρὸν κατεδιωξαν] ἐχϑρος κατεδιωξζεν αὐτὸν 23. εχ 

ὥρων κατεδίωξαν 62, 86. - αὐτοι 232. κατεδίωξαν αὐτὸν ἐχϑροί. 
Ατηι. Μ5. Απῃ. Ἑά. 

᾿ Ιν. Ἑαυτοῖς--ἦρξαν)] αὐτοὶ βασιλέας καϑίςασαν, καὶ οὐ δι᾽ ἐμξ 
ἤρξζαν: ἄρχοντας καϑίγασαν ϑίαν. Οἶτος. Ἑαυτοῖς---ἐγνώρ. μοι} 
εοέγεαί δὶ τέρόηι, οἰ πορ ΡῈ ὑπέν δἰ ῥγίπείρεπι, δὲ ποθ ῥέεν οοη  ἑμρ 

πισιιηπ. Οήρεη. ἴ. 46). Ἑαυτοῖς ἐδασίλευσαν) αντοι ἐδασιλευσαν 23. 

αὐτοὶ ἑαυτοῖς ἐδασίλευσαν 5ῖλν. Μοίᾳ. καὶ οὐ δι᾽ ἐμ5]} καὶ οὐ διὰ 
τὰ πΟνεύματός με Ογήϊ!. ΑἸεχ. ἐν. 637. ἦρξαν] ἡρξαντο 311. καὶ 
οὐκ ἐγνώρισάν μοι] κα χαὶ 87, 97, (228. δάάϊε. υρτὰ 11π.) 310. ΑἸά. 
τὸ ἀργύριον αὐτῶν] ὠπ᾽ ὠργυρίε αὐτῶν ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ τὸ χρυσίον 
αὐτῶν) α αὐτῶν 26. Ατηι. Ε4. καὶ ὠπὸ τῷ χρυσίξ αὐτῶν 8ϊαν. Μοΐᾳ. 

ἐποίησαν ἑαυτοῖς) κα ἑαυτοῖς 24ο. ὅὕπως ἐξολοϑρ.]) ὁπὼς ἂν ἐξολοῦρ. 

97. 228, 2310. ΑΙά. ὙΓΒβεορὮγὶ]. 

Ν. ᾿Απότριψαι] ἀπορριψον 22, 36, 42, ςτ, 62) 86, ος, 147,1 53», 

τὴν διαϑήχην ὅζο. δὰ Άη. ςοπλ.}) α ΑΙά.- 

ἀγαϑα) αγαϑὸον οἱ, 

2. 4“ 3 ΝΣ Ἐ5 ε “2 Μ Ψ“ 2. νΝ 

ν᾽ εγενετο ἐν τοῖς εὐνεσὶν ὡς σχεῦος αχρΉς 05, Οτὶ δυτοὶ 

’ δῶρα ἠγάπησαν, Διὰ τῶτο πταραδοϑή- 
“ Ν “Ὁ ά ΄ .»» 

χαὶ χοπάσεσι μιχρὸν τῇ χρίειν βασιλέα χαὶ ἄρχον- 

ἁμαρτίας ἐγένοντο αὐτῷ ϑυσιαςήρια ἠγαπημένα. 
ω) 9 3 7 3 ΄ ’ Ὡς 

τῷ εἰς ἀλλότρια ἐλογίσθησαν, ϑυσιαςήρια τᾶ 

1ϑς, 238, 240. αποϑραψε τού. ἀποτρεψε 311. ὠπόῤῥηψαι Οοηιρὶ. 

ἀποςρέψετε ὙΒΕΟΡΕγ.. ὃ ϑυμός μου] κα μου 40. ὁ ϑυμὸς σου 1ς3. 

ἐπ᾿ αὐτός] ἐπ᾿ αὐτω 4ο. εἄυτοις 62. επ᾽ αὐτοῖς 130, 311. εἰς ἄυ- 

τας 147. Οοπιρ. οὐ μὴ ϑύνωνται] οὐ μη δυνονται “6. οὐ μὴν δύν- 

ὠνται ΑἸά. οὐ μὴ δύναται Ὑ ΠΕΟΡΗΥΪ. ᾽ 

ΥΙ. Ἐν τῷ Ἰσραὴλ] οἱ ἐν τῷ Ἰσραὴλ 8[4ν. Οἰἶτορ. ὃ τέκνων) 

ὁ ξυλᾶργος ϑῖαν. Μοίᾳ. ὁ μόσχος σου] α ὁ ὙΒΕΟΡΗΥΙ. 

ΨΙΙ. Οουν. γ, 8, 9») 10, 11, 12. ἀείιηϊ ἴῃ Οοάϊοε 940. Ὅτι ἄνε- 

μόφϑορα] οτι ἀνεμοφϑοριῶ 1Π. -Ἐ ερὶ ος, τ8ς. ἔσπειραν] ἐποίησαν 

ΤΒοοραγ}. δράώγμα---ἄλευρον)] δράγμα αὶ ποιήσει ἴσχυν ὠλεύρου 

Απ. Μ8. δρώγμα αὐτῶν ἐκ ἐποίησε ἴσχυν ὠλεύρου Ατηι. Ἐά. ἀκ 

ἔχον ἰσχὺν] ουκ ἐχὼν ἰσχὺν 62. οὐκ εσχέν ἰσχὺν 310. 

σαι] λα τῇ (97. μαδεῖ ἔργα 11π. δὸ) εδάεπι πὶ.) Οουηί. ἄλευρον) 

ἀλευρα 40, 42. ΟΟῃνὶ. ἐὼν δὲ καὶ τοοιήση] αὶ δὲ ΧΙ], 23,233. 311. 

Οοπιρὶ. εἂν δὲ καὶ ποιήσει 2, 147. κ καὶ 130. ὙΒΕΟΡΕΥΪ κατα- 

φάγονται αὐτό] καταφαγονται αὐτὰ 40, 45. Οοη!ρῖ. χαταφαγωνται 

αὐτο τς3, 228, 310. ΑἸά. 

ΨΠΙ. Κατεπόϑη Ἰσραὴλ] ῥτγαεπηῖττ. καὶ Οεογρ. 

ρῷ 

τ ὅὍ0ι- 

νῦν] ἀλλὼ νῦν 

Αγ. ΕἘά. ἐγένετο] εγενοντὸ (ΧΙ. οοττ. δ ἀπε. πὶ. ἐγένετο) τού. 

Οοιρὶ. ἐν τοῖς] α ἐν ὙΒΕΟΡΗΥΙ. 

1Χ. ἀνέθδησαν] ἐγένοντο (πιᾶγρ, αἱ ἴῃ ἘΔ.) ΧΙ]. ἀνεδοησαν 62, 8ό, 

147. ἀνίϑαλε] ἀνεδαλλε 68. ΑΙ4. ανεϑαλλε 97, 153» 228. ανίϑα- 

λε δζς. δὰ βη. οοπι.] ἀνίϑαλε καϑ᾽ ἑαυτὸν ἐμοί: ᾿Εφραὶμ δῶρα ἡγάπη- 

σεν. ϑῖαν. Οἴἶτορ. εἰ ἢς ἔετε 51ν. Μοίᾳ. Ἐφραίμ] ργαπυῖτε, ἐμοι 

45, 36, 40, 86, τς3, (228. ἔαρτα ἴπ.) 238. ϑῶρα ἠγάπησαν] δωρα 

ἡγαπησεν 1Π], 22, 40, 42, ς1962, 68, 86, 97, 147» 153» 228, 238, 310. 

Οοιρὶ. Αἰά. 

Χ. Διὼ τϑτο τραραδοϑήσονται) δια τατο παρεδοϑησαν 1Π|. (ΣΙ. 

εχ οοττ. 80 δπῆ. τι.) διατουτο τταραδοϑήσεται ς1,) 86, 147, 238. 

α ϑιὼ τῶτο ὙΒΟΟΡΕΥ. ἐν τοῖς ἔϑνεσι] κα ἐν 23, 40, 49, 233. Οοπηρὶ. 

νῦν εἰσδέξ.1 νῦν δὲ εἰσδίξ. Αταν. Ἐά. νῦν εἰσδέξομαι ὅζο. δὰ βη. οοπι.} 

κα14.. νῦν εἰσδέξομαι αὐτὲς} νυν εἰσδεξωμαι αὐτὲς 26, 65. καὶ 

κοπάσουσι) και κοπασωσι 62, 86, 147. χῶ! χοπιωσουσι ΟἹ, 230. 

ργατηῖτ. καὶ ὠναξήσονται ἐκ τῆς γῆς ΟΥ̓ΤΙ. ΑἸεχ. 11. 296. 

σωσι ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ κοπάσουσι ὅτο. δὰ ἤηῃ. ο06).} α 94. 185. 

μικρὸν} μαῦεῖ ἴῃ ομιᾶγαέξ, πηΐποτε ΑἸεχ. καὶ ἄρχοντας] και ἀρχροντῶ 

130, 228, 311. Οοπηρὶ. Ογη}}}. ΑἸοχ. 1. οἷξ, 

ΧΙ. Ὅτι ἐπλήϑυνεν] οτι ἐπληϑυνϑὴ 239. 0Τ᾽ ἐπλῆσ ϑη 310. 

᾿Εφραὶμ] ῬΓΘΙΏΪ. ἐν 230, 310. ϑυσιαςήρια 1] ϑυσιαςηριον 228. 

εἰς ἁμαρτίας} εἰς αμαρτιᾶν (ΧΙΙ. οοστ. δ ἀπᾳ. πὶ. υὐ ἴῃ Ἐά.) 6, 40, 

42, 130, 311. Αἰδχ. ἐγένοντο αὐτῷ] ἐγένετο ἀντὼω 42, 153. καὶ 

ἐγενήθη αὐτῶ Οοπιρί. ϑυσιαςήρια ἠγαπημένα) α 36, τ, 2, 8ό, 

949 114,147ν. 18ς, 218. δῖαν. Οἴτορ. ἠγαπημίνα) ῥγϑιηϊ. τὰ 25, 

453, τοό. Αἰεχ. ἡγιασμένα 153- ἐπλημμελημίνω Οοπρρὶ. 

ΧΙ. Καταγράψω. αὐτῷ] καταγραψω αὖτε 40, 42» 62, 147. 

καταγραψω αὐτὸν 86. καταγρώψω αὐτῶν 130, 311. καταγρᾶψον 

αὐτῶ 239. γράψω αὐτῷ Οοπιρί. ργαπηῖτε, καὶ Θθογρ. καὶ τὰ νϑ- 

μιμα αὐτῷ] καὶ τὰ νομιμῶ μου 26. χαι τὰ νομιμνῶ αὐτῶν 40. Τμέο- 

ἵνα κοπτῶ» 

16. 
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2  ΄ Ζ ᾽Ν ΄ ΄ Ν “΄ ΄Ζ 18: Ἡγαπημενα. Διότι ἐᾶν ϑύσωσι ϑυσίαν, καὶ φάγωσι χρέα, 

1 ἡ. 

ϑγ Ν, ἐδ' ΄ 9 “Ὁ μνησϑησεταᾶι τᾶς αὐικίας αὐτῶν, 
393 ΄ : Ἁ, ε ΄ 3 ᾿Ὁ χαὶ ἐχδιχήσει τὰς ἁμαρτίας αὐτῶνγ' 

Η Ε, 

ὔ’ 
' ρμῷ Κύριος οὐ προσδέξεται αὐτά: γῦν 

αὐτοὶ εἰς Αἴγυπῆον ἀπέςρε-- 
ΤΥ 

Ν, ΄ ἱρὰ ,΄ 
Ψαν, χαὶ ἐν ᾿Ασσυρίοις ἀχάϑαρτα φάγονται. Καὶ ἐπελάϑετο Ἰσραὴλ τῷ ποιήσαντος αὐτὸν, χαὶ φκχοδόμησαν τεμένη" καὶ ᾿Ιόδας ἐπλήϑυνε πόλεις τετειχισμέγαρ' 
λεις αὐτῇ, χαὶ χαταφάγεται τὰ ϑεμέλια αὐτῶν. 

ΜΗ χαῖρε Ἰσραὴλ, μηδὲ εὐφραίνου χαϑῶὼς οἱ λαοὶ, 

.» Γω] ΤῊ χαὶ ἐξαποςελῶ σὺρ εἰς τὰς πός- 

διότι ἐπόρνευσας ἀπὸ τῷ Θεξ σου" ἤγάπη- ΄ 
Ω Ω σας δόματα ἐπὶ πσάγτα ἅλωνα σίτα. ἽΑΛων χαὶ ληνὸς ἐχ ἔγνω αὐτὰς, χαὶ ὃ οἶνος ἐψεύσατο αὐ- ᾽ὔ 2 ΄ 2 " φ ΄ τὰς. Οὐ χατῳχῆσαν ἐν Τῇ γὴ τῷ Κυρίδ᾽ 

ϑαρτα φάγονται. 

ἐξ εἰσελεύσονται εἰς τὸν οἶχον Κυρίε. 
τῷ Κυρίε; Διὰ τοῦτο ἰδὲ 

΄ 9 ἈΝ 3, χατῴχησεν Ἐφραὶμ Αἴγυπ]ον, 2. »{ " | ὃ “ Οὐχ ἔσπεισαν τῷ Κυρίῳ οἶνον, χαὶ ἐχ ἥδυναν αὐτῷ" ΄' 3 .“. Ν ς 9 ΄ 5». ΄ ΄ πένϑες αὐτοῖς" πάντες οἱ ἐσνϑίογτες αὐτὰ μιανϑήσονται, διότι 

χαὶ ἐγ ᾿Ασσυρίοις ἀχά-. 
ε ΄ 2. “ὦ, ε » αἱ ϑυσίαι αὐτῶν, ὡς ἄρτος 

. 4 Ὁ ρὰ ΓΟ ρΦ οἱ ἄρτοι αὐτῶν ταῖς ψυχαῖς αὐτῶν 
Τί, ποιήσετε ἐν ἡμέραις πανηγύρεως, καὶ ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς 

πϑρεύονται ἐχ ταλαιπωρίας Αἰγύπ]ου, καὶ ἐκδέξεται αὐτὲς Μέμφις, ΄ 2 ΄ Ν ρὸ 

“ρῷ 
χαὶ ϑάψει αὐτὸς Μαχμάρ' τὸ ἀργύριον αὐτῶν ὄλεϑρος χληρονομήσει αὐτὸ, ἄχανθϑαι ἐν φέϊς ν ,’ 9. »" Ψ ες ἐ » “" 3 ’΄ σχηγωμᾶσιν ἄυτωγν. Ἡχασιν αἱ ἥμεραι τῆς ἐχδιχήσεως, 

; ς ἐν ωνε δ, ζά ἥχασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἀγταποδόσεώς σου, αὶ χαχωθήσεται Ἰσραὴλ ὥσπερ ὁ προφήτης ὃ παρεξεςηχῶς, ἄνϑρωπος ὗ πνευματοφύρος' ὑπὸ :8 

ῬΑ. καὶ τὰ νοηματα ἀντ ος, τϑς. κα καὶ Οὐοτωρὶ. Θεοῦρ. τὸν νόμον αὐτῷ 8ιαν. Οἶτορ. καὶ τὰ νόμιμα αὐτῇ ὅτε. τὰ ἤῃ. οοῃ. ἀερίεῖπια ἐγως ἐπ αὐΐεπα τορμίαία ἡμπὶ αἰιαγία. Ἠϊείοη. ἐλοψίσϑησαν) ἐλογισϑὴ 32) 36, ςι, 62, 86, ος, 147, 143, τϑς, 238. τα ἠγαπη- ὠξνα] , τὰ 49, 91, τού, 233. κα 68, 87, 97, 228, 510. ΑΙά, ΤΉεο- 
ΡΩγ]. 

ΧΠῚ, Διότι ἐδν] διοτι αν 22. ϑύσωσι ϑυσίαν] α ϑυσιᾶν 130, 311. καὶ φάγωσι κρέα] καὶ φαγωσι κρεας 147). -᾿ αὐτῷ Ατην. Μϑ5. 
νῦν μνησϑήσεται) καὶ μνησϑήσεται ος, τ8 ς. τας ἀδικίας αὐτῶν] 
τῶν ἀδικίων αὐτῶν 22, 36, 42, 51, 62, 68, 86, 87, ος, 97, 153, τ8ς, 
228, 238, 240, 310. ΑἸά, τῆς αδικιας αὐτων 40. τας τού. (ομρὶ. 
τὰς αδικιας αὐτῇ 120. τῶν αδικιων ἑαυτων 147. ταῖς ἀδικιαις αυτα 311. καὶ ἐκδικήσει] καὶ ἐκδικηση 147). τὰς ἁμαρτίας αὐτῶν] τας ἀνομίας αὐτῶν (Χ1]. τηᾶγρ.) 68, 87, 91, 97, 428, 230. ΑἸά, της αδι- 
κιας αὐτῶν 40. ἃ τὰς τού. τας αδικιας αὐτων χ 30. αὐτοὶ] Ἡ δὲ 
26, 40, 49, 68, 87, 97, τού, 248, 310. ΑἸά. ΑΙδχ. ὙΠΕΟΡΗγ]. Απη. Ἑά. Ῥγδειης. καὶ 1390. εἰς Αἴγυπ. πές ρ.} ἀπεςρ. εἰς Αἰγυπῆ. 62, 86, 95, 147, τϑς. εἰς Αἴγυπῖ. ἐπέρρ. Οὐοτηρι. καὶ ἐν ὃς. δὰ Εη. οοπι.] Δ 23, 68, 87, ο1,) 97, (228. δἀίοτ. τηαγρ.) 210. ΑΙά. μαθδὶ Ρ 
ΑΙεχ. καὶ ἐν ᾿Ασσυρίοις] καὶ εἰς Ασσυριξς ος, τϑς. κα καὶ σοηνι. ἀκάϑαρτα φάγονται] ἀκαϑαρτα φαγωνται 153. ἐχ ἅγια φώγονται 
ΟεοΓρ. 

ΧΙΥ͂. Καὶ ἐπελέϑετο] , καὶ ΟὐοπιρΙ. τῷ ποιήσαντος αὐτὸν] τὸν 
Ὡοιησαντα αὐτὸν ΧΙ]. ΟΟμ)ρ!. καὶ ὠκοδόμησαν τεμένη) καὶ ὡκοδὸο- 
ἐβησεν τέμενῃ 25, 26, 36, 40, 49, ξι, 62, 68, 8ό, ος, 97, (τοῦ. ἰηΐξος 
ἴῃ, ναὸς ΔῸ ἷ. τ.) 147, 1ς3, τϑς, 228, 238, 230. Αἰά. Ογη!!, ΑΙεχ. 
111. τό4. καὶ Ἰόδας] καὶ ἰδὲ 130, 21τ. καὶ ἐπλήϑυνε] καὶ ἐποί. 
ἢσε ὙΒΕΟΡΥ. καὶ ἐξαπορελῷ τοῦρ] μιαδοῖ χαν Ζυργαίοσίρε. 228. 
καὶ ἀποςελῶ Ογτῖ!!. ΑΙεχ. 1. οἷ. εἰς τὰς πόλεις αὐτῷ] εἰς τας τσο- 
λεις ἄυτων τού. Ἄτῃῃ. ΜΒ, Αὐτη. Ἑά. ἐπὶ τὰς τοόλεις αὐτῷ ΟΥΙΙ]. 
ΑΙεχ. 1. οἷς. (ΟΥ, 1. 294.) ϑεμέλια αὐτῶν] ϑεμελια αὐτε 26, 4ο, 
87.» 91, 97) τού, 228, 310. Οοπιρὶ. ΑἸ4. ΑΙεχ. ὙΤΒεορηγῖ. Οοάεχ ὑπὺς 
ϑεγρὶϊ. χψωπάαηιεπία ἐἦας. Ἡϊετοη. 

1. μηδὲ εὐφραίνου] καὶ μη εὐφραινου ος, τθς. ὙΠεορῆγ. καϑὼς 
οἱ λαοὶ] -- τῆς γῆς Απη. Μ8. Ατηι, Εά. Ἔ σου Θεοῖς. διότι 
ἐπόρνευσας} οτι ἐπορνευσας 36, 4ο, 42, 515) ὅ2, 86, 8), ος, 130, 147, 
τϑς, 228, 238, 240, 21το, 311. Οοπιρί. ΑΙ. ὙΠεορΏγ. οτι ἐξεπορ- 
νευσας τς3. ἀπὸ τῷ Θεξ σε) απο Κυρια τε Θὲξ σε 22, 36, 42, ξι, 
ό;, 86, 8), 147, 153, 238. 8ϊΑν. Οἰΐτορ. ἔς, ἔπε τε, 68, ογ, 228, 3210. 
ὙΒεορΗγ. ἐπὶ πάντα ἅλωνα) ἐπὶ τσασαν αλωναᾳ 22) 36, 40, 42, 
51) 86, ος, 130, 147, 153» 1Βς, 238, 211. ἐπὶ πῶσαν ἅλω Οοπιρὶ. 

11. ἽΔλων] Ῥγδοτηϊτς, καὶ 22, 36, ξι, 62, δ8ό, 147, 228, 238. κὰἂι 
ἄλὼς τς3. ἅλως ΟΟπΊρΙ., ἐκ ἔγνω] κκ ἐπέγνω 130, 21. αὐτὲς 
αὐτοῖς ὅ2, 147. καὶ ὁ δες. δὰ ἔπη. οοπι.] α ος, 1ι8ς. διδεῖ (δ “ὦ, 
114, καὶ ὁ οἶνος] α ὁ 49,91, 130, 1ς3,)311. ΤΠΘΟΡΗγΪ. καὶ ὃ οἰκος 
ὅς, 141. αὐτὲς] αὐτοῖς Οοπιρὶ. ' ᾿ 

ΠῚ. Οὐ χατῴχησαν] οὐ κατωκησεν ος,ῖς 3. οὐ χατωχισεν ιὃς. 
Αἴγνπῆον} ργαπιῖι, εἰς Χ]], (22. δααϊξ, ἔργα ᾿ΐπ. τὰ, δη4.) 26, 42, 40, 

τού, 233. (μηρί. ΑἸεχ. Ασπ. 4. ἐν ᾿Ασσυρίοις] εἰς ᾿Ασσυρίους Οὐοπιρ. ὀκάϑαρτα φώγονται] ἀχαϑαρτα φαγωνται τς3, 210. Α]Ά, ἐχ ἅγια φάγονται Θεοῖς. 
Ἷν. καὶ ἐχ ἥδυναν] καὶ ἐχ ἠδύναντο ΑἸεχ, ΄ αὐτῷ} 'αυτον 46, 310. αἱ ϑυδίαι αὐτῶν] αὶ Οοπῖρὶ. ὡς ἄρτος] ὡς ἄρτξς ΟἹ. κα ὡς 

ΟἸυγ οἵδ, ἰχ. ὁς6.. τίνϑους αὐτοῖς} σενϑοὸς αὐτοῖς 49. ὥενϑες αυ- τῶν 240. κ αὐτοῖς ΤἬΞΟΡΕγΙ, δῖαν. Οἶτορ. οἱ ἐσθίοντες οἱ εσϑον- τες (ΧΠ] σαγα, δ δπίίᾳ. κῃ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) (22. εχ οουτ) 66, 46, 40, ᾳο, 
51, 97» τὸς, τού, 228, 238, 310. Αἴεχ. αὐτῶ] αὐτὸν 25, ξτ,62, 86, 
95. 147) 18ς, 238. αὐταὶς (οπίι, Αροῇ. 16. νἱ, ς. 22. μιανϑή- 
σονται} μολυνθήσονται 62, 14). Οοπῇε. ἈΡροϊῇ. 1. οἴ. διότι--ψυ- 
χαῖς αὐτῶν] φμία βαμός ἀπίιαγμηι δον ἩΠΕΙΟη, οἱ ἄρτοι ᾿αὐτῶν] ἄρτοι Οοτωρὶ. ὁ ἄρτος αὐτῶν Αται. Μ8. Απα. Εά. ταῖς ψυχαῖς 
αὐτῶν] ργαεπηῖτξ. εν σ30, 311. -Ἐ ἔγαι Απη. Μ8. (Αγ. Ἐά, ἄυ}. ἀπ 
ἐξ.) οὐκ εἰσελεύσονται] καὶ οὐκ εἰσελεύσεται Αγ. Μ5. Ασι). Εά. 
εἰς τὸν οἶκον Κυρίου] α τὸν 3, 26, 40, τού. (238. «ἀάϊε, ἔργα [ἰπ. Ὁ 
αἰ. τη.) ΑἸεκχ. -- 

ν. Τί ποιήσετε] τι ποιησεται 6:, ἴος. τι ποιήσεις οΙ. ἐν 
ἡμέραις] ἐν ἡμέρα Χ1], 22, 26, 36, 40, 42, 40, 62, 68, 86, 87,915 9.» 
97» 10ς) 1ού, 1145) 147, 1ξ35) τϑς, 228, 233, 238, 230, 310, 2311. 
Οὐομρ!. ΑΙά, ΑΙεχ. Οτήρεη. ἱϊ, 489. Ογτῖ!!, ΑΙοχ, ἱν. 402. εἴ αἱ. Τπεο- 
Ῥαγ]. καὶ ἐν ἡμέρᾳ] και ἐν ἡμέραις 23) 26, 40, τος, τού. ΑΙεχ, 
Οἥρεη. ἱν. 174. Αση. Μ5. Ασῃ. ἘΔ, τῷ Κυρίε] α τα 211, Οομρὶ. 
Οήρεη. 1. οἷξ. ᾿ ᾿ , 

ΝΙ. πορεύονται] τσορευσονται ΠΠ, ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 42, 40, 62, 
68, 86, οἵ, 97, τού, 114,147, 183, 228, 238, 310. (οιηρί, ΑΙ4. ΤὭεο- 
ῬΕγ]. καὶ ϑάψει αὐτὲς] καὶ ϑλιψει αὐτες 62, 86.. χαι ϑλιψη αὖ- 
τες 147. Μαχμάς) Μαχξας 1:3. Μριαεῖα: : Ἡϊετοη. τὸ ὧρ- 
γύριον αὐτῶν] το γαρ ἀργύριον αυτων τς 3. ὄλεϑρος ἐν ὀλέϑρῳ Ατη. 
ἘΔ. ὄλεθρος κληρον. αὐτὸ] ὄλεϑρος κληρονομία ϑίαν. Οἶτορ. τλη- 
ρονομήσει αὐτὸ} α αὐτο ΧΙ], 26, 40, 51, τος, τού, 130,1ς3,233, 240, 
311. ΟΟΠ1Ρ]. ΑἸεχ. ὙΒεορεν]. Αππη. Μ8. Αση. Ἐά, 8[αν. Μοίᾳ. κλη- 
θονομήσει αὐτες 62, 86, 142. ἄκανθαι] ἀκανϑας δὲ ευρησεσιν 246. 
Ρυϑετηΐτε. καὶ σοωρὶ. ὥκανϑα Αγ. Ἐά. - 

ΝΙ. Ἥκασιν 19] ἠκεσιν 22, 42, ξ΄, 9, ι8ς, 238, 130, 311. 
Ἥκασιν 1τ---ἰκδικήσεως α' εἴπ Ἰῃςοτπηθ, 440. τῇς ἐκδικήσεως] 
Ἔ σου 22, 36, 40, 42, 62, 86, ος, 147, 153) ι8ζ, 238, 211, ΑἸοχ, 
Αταν. Μ8, Αγπὶ. ἘΔ. ἥκασιν 4] ἡκουσιν 22, 45, ξτ, οὐ, τϑς, 248, 
240. ἥκασιν αἱ ἡμέραι τῆς ἀνταποδ. σου] κα 147. 83αν. Οἰἶζγορ. 
τῆς ἀνταποδόσεώς σου] τῆς αναπαυσεὼῶς σου 13... καὶ κακωθϑή- 
σεται ᾿Ισραὴλ] α και (ροῖεα δἀΐοτίρι.) ς᾿. καὶ καϑισεται Ἰσραηλ 
95, 18ς. τού. ὥσπερ ὁ ττροφήτης] ργαπηῖι, ἔσονται ΟΠιγίοί,, νἱϊ. 
462. ὁ παρεξεςηκὼς] ὃ τσαρεφήκὼς (62. ἴον. τααρεςιχως) τος, 13. 
ἄνθρωπος ρταεπηῖτι, ὁ 62, 147. ῥγαπιῖτε. ὡς ὁ 86. Ριαημῖι. ὡς τοῦ. 
α ΟΟπιρὶ. ργαβπηει. ὥσπερ Αττῃ. ἘΔ. ὁ τονευματοφόρος] α ὃ οἵ, 97, 
228,.310. ΑἸ4ά. ὑπὸ τὸ πλήϑες] ἀπὸ τὰ πληϑὲς 22, 26, 42, ςΙ, 62, 
86, ος,), 1537) 18ς, 238, 240. Οοπιρί. τολήϑους---οπηλλοτριώϑησαν 
οΟπ, 10.] ἀείαπε οπιπία ργαίες (110. ϑησαν οὗ ἰοϊΐαπι αδίοϊἤαπι τος. 
ἐπληϑύνϑη] ἐπλήϑυνεν Οοπηρί. μανία σε] μνειὰ σα Π]. κ σε 63, 

! 



των ύε,ανοναμας. ἀαηγναι ἀπρπαρνατααντ τα. 

κανδὲ παχνί πε τ τ 

πβενως 

τοι μφι πωλραφισι αι τας ἢ ϑϑ ἐμ τας σε δ ΑΕ ΤΣ 

ἘΠῚ ολυνΝ 

ἐρέσενα πατοεᾶβν- «- 

των ς ς πως --π- πιᾶκτσον.» ὦ .---.---“-.- .-- τ κινῶν. ττοὦορ ππωω»-ππὶν τ μεν. ΤΑΣ ΕΣ 

ἘΠῚ πε χδῆ π Ὡς τῷ οὐ μοκοδ,σρς ἰγξοσωῤθουταν ΠΕΣ ΝΣ “ὰν" με ΝΗ ΤΠ ν . ΕΣ ὑνν κῆρα τ ρος -πΉ -- 

τ ρσι ως τα αιδδσι, πα τἰς τὰς ὡς πεν ἘΤΞ ΕΞ Ξ Ξ 

τ Ὁ ΤΑ Τ, Ἂς χά μὲ 

τσ α τον τς πες τ» στα εν 

τς ἔξ τυ ἜΞΕΣΤΙΝ 

- 
᾿ 

ἰδ 

" 
Ι 

τς ΠῺΣ Η Ἑ. 

«πλήϑες τῶν ἀδικιῶν σου ἐπληθύνθη μανία σου. 

σχολ 
ἰώ “ 

ΠΩ ᾿ ε χι.. -. »-- Ὁ 

τϑ βενδ, μνησθήσεται ἀδικίας αὐτῶν, ἐχδικήσει ἁμαρτίας αὐτῶν. 

Ν ε 
μ᾿ .. ’ - ΟΣ 2 

τὸν Ἰσραὴλ χαΐ᾿ ὡς σχοπὸν ἐν συχῆ πρώϊμον πατέρας αὐτῶν εἶδον" αὖ 
. ᾿ ς [4 ε ε 3ϑ.. ἷ 7 

Σ ἐγένοντο οἱ ἐδδελυγμένοι, ὡς. οἱ ἡγαπημένοι. 

ε ω 3 7 Ν δ Ν ΄ ΄ ᾿“ 

αἱ δόξαι αὐτῶν ἐκ τόύχων χαὶ ὠόδίγων ΧΙ συλλήψεων. Διότι χαὶ τι. 15. 

: : ΟΝ 5΄.Ν 5».  “᾿ῃιἷν- 

ἀτεχνωθήσονται ἐξ ἀνθρώπων διότι χαὶ ἐαὶ αὐτοῖς ἐςτ'" σάρξ μὲ 

Ν 3 
΄ 

φεγῶὼρ, καὶ ἀπηλλοτριώθησαν εἰς αἰσχύνην, χα 

Ἐφραὶμ ὡς ὕρνεον ἐξεπετάσϑη; 

ἐὰν ἐκϑρέψωσι τὰ τέχνα αὐτῶν, 

: ἼΣ ᾿ ΚΕΦ, ΙΧ, 

Σχοπὸς Ἐφραὶμ μετὰ Θεδ' προφήτης παγὶς 8.. 

7 
ρῶ 

δ᾽ “ ᾽,. 3 ᾽’ ᾿ Ν ἌΝ, 

ιὰ ἐπὶ πάσας τὰς ὁδὲς αὖτδ, μανίαν ἐν οἴχῳ Θεὸ κατέπηξαν. Ἐφϑάρησαν κατὰ τᾶς ἡμέρας 9. 

Ὡς ςαφυλὴν ἐν ἐρήμῳ εὗρον το. 
τοὶ εἰσῆλθον πρὸς τὸν 'Βεέλ- 

δ 

ς 
: 

7 Φ. “" Ν 3 ἙΝ [Ὁ 

αν χρόπον εἶδον, εἰς ϑήραν “ππαρέξησαν τὰ τεῖνὰ ΤΩΝ, χαὶ ᾿Ἐφραϊμ, τοῦ 13. 

ἐξ αὐτῶν. Ἐφραΐμ; ὃν τρὸ 
ρϑ 3 

Ζ 

ἐξαγαγεῖν εἰς ἀποχέντησιν τὰ τέ 
: 5. " ., . . ΄ ΄ δώ 3. ἐτρδι ΄ 3 " 

κνγα αὐτϑ. Δὸς αὐτοῖς κύριε, τί θωσεὶς αὐτοίς 9 μητραν αἀτεχγδ- 14. 

: Ο᾿ υ 7 ων ςε : ’ 3 ἕν 3 Υ̓ φς | » “ΔΨ. 2 ΡῚ πνς ΄-ὮΩ . 

σαν, καὶ μαςὃς ξηρᾶς. Ἰασαι αἱ χακίαι αὐτῶν ἐν Τ᾿αλγᾶλ, ὁτι εχει ἐμίσησα ἄὐτδς διὰ τὰς τς. 

“᾿ 
ρ ». “ὦ Ψ 

᾿ χαχίας τῶν ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν, ἐχ.τϑ οἱχδ μὸ 
3 μὴ 5." Φ Νν ϑη “ 9 μ᾿. 

υ ἐκθαλῶ αὐτὲς, οὐ μὴ τροσϑήσω τῇ ἀγαπῆσαι 

 ζ ;᾽ ε 39. "ἡ ρ, ͵ 3 ὌΝ ν. 7 » κ᾽} Ρ 

αὐτές: «πάντες οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἀπειϑᾶντες. . Ἐπόνεσεν Ἐφραϊμ' τᾶς ῥίζας αὐτὸ ἐξηράνϑη, τό. 

ΝΣ 9 »᾿ Χ 323 4 : ὃ ’΄ 

χαρπὸν ὃχ ἔτι μὴ ἐνεγΧῇ" (00 
-:Ο 7᾿».5ἡΝ ἊΝ ΄ 3 ἰων ᾿ 3 9 7 ; 7 ) νρ 

τι χαὶ ἐὰν γεννήσωσιν, ἀποχτενῶ τὰ ἐπισυμήματα χοιλίας αὐτῶν. 

: ο “2. τ᾿ ΝΜ (δὲ ς᾽. »“᾿.,. γώ : 

»Απώσεται αὐτὲς ὁ Θεὸς, ὅτι ὃχ εἰσήκεσαν αὐτᾶ, καὶ ἔσονται “σλανηῆται ἐν ΤοΙ( ἐϑγεσιν. ΠΣ 

' 
' 

ΚΕΦ. 
χ. 

ΑΜΠῈΕΛΟΣ εὐχληματδσα Ἰσραὴλ, ὃ χαρπὸς εὐθηνῶν αὐτῆς" χατὰ τὸ πλῆϑος τῶν χαρπῶὼν αὐ- 1. 

436, 91, 95» 130), 153: 4.18, 311. Οοπρὶ. Ατπι. Μ5. Αγπι. Εά. Ργδ- 

ταϊτ. ἡ 42, 86. μανιαι 62) 147-. ἢ μανιᾶ οζ. ἡ καχιὼ τϑ8ς." ὠνοία 

ϑίαν. Οἴἶτος. ν᾿ 

ΨΠ1Ι. Σκοπὸς] σκότος Οοπιρὶ. ΑΙά. μετὰ ΘεΣ] μετὰ Θεὸν 

Οοιρὶ. ὁδὰς αὖτ] ὁδὰς αὐτῶν Α΄. ΜΘ. μανίαν) μανια 62, 8ύ, 

147. ΟοΙΏΡΪ. ἄνοιαν 5ῖαν. Οἴἶτορ. ἐν οἴκῳ Θεξ] εν οἰκω Κυριε 11], 

26, 409, τού. Ογτ]]}. ΑἸεχ. 11. )ς. -Ἐ αὐτὰ 36, 432) 51» ό;, 86, οζ. 

1479 18ς, (228. ἔργα {1π.) 238. “ αὐτῶν 153. εν οἰκῶ Κυριω 233- 

κατέπηξαν) κατεπηζεν 22, 36, 43) 51, ὅς, 86, ος, 18ς, 238. δ[αν. 

Οὔἶτορ. κατέπ᾽ηξαν ΑἸά, 

ΙΧ. Ἐφϑαάρησαν] διεφϑάρησαν ὙΒεορεγὶ. ᾿ μνησϑήσεται ὅς. δα 

βπ. ςοπι.7 λ 24.5.0. ἀδικίας αὐτῶν] αδικιας αὐτὰ 1Π], (ΧΙ. οοιτ. αὺυ- 

τῶν 80 δδά. τ.) 2ό, 49, τού, 233. 311. πῇ, Ἐά, τῶν αδικιων αὐτῶν 

25, 36, 429 415 62, 86, 95. 1479 153: ιϑς, 438. αἀδικιων αὐτῶν ὅδ, 87, 

97, 228, 310. ΑἸά. ΤἜΘΟΡΕΣΙ. ἐκδικήσει] α 26. ῥγατῖτῖ. καὶ τού, 

ᾶ4210. Αἰεχ. Ατπι. Μ5. πῇ. Ἐά. ἐχδικηση 14]. ἐκδικήσει ὦμαρτ. 

αὐτῶν] ἐκδίκησις ἁμαρτίων αὐτῶν δῖαν. Οἰἶϊτορ. ἁμαρτίας αὐτῶν) 

αμαρτιᾶς αὐτῇ 111, 40, τού, 130, 233»311. ἃ 26. Ρταπ. τὰς 42. 

Χ. ἐν ἐρήμῳ] ροηΐξ ρος Ισραηλ 26. κεν ς1.- τὸν ἸἾσρ. καὶ ὡς 

σκοπὺν) ὡς Ἰσρ. ὡς σκοπὸν ΟΒγγίοίε. νἱ. ς2. καὶ ὡς σκοπὸν] και ὡς 

συκον (ΧΠΙ. εχ οοττ. δὺ αἷ. πι.) 40, 68, 87, 97, 228, 310. ΑΙά. Τμεο- 

ΡΕΥ].. ὡς σῦκον Οομηρΐ. καὶ ὡς καρπὸν ΤἈεοάοτεῖ. 11. 411. εἰ βεμῖ 

ἥκυνι Ἡϊετοι. ἐν συκῇ] σύκα ὙΠεοά. 1. οἱ ττατέρας αὐτῶν εἶδον] 

εἰδον ττατερῶς αὐτῶν ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 40,42) 51, ὅ2, 86, ος; τού, 

130, 147, 153) 18ς.238)311. ΑἸά, ΑΙεχ. ιδὸν πάτερας αὐτῶν 49,233" 

(οιηρί. εὗρον τοατέρας αὐτῶν ΤΒοοά. 1. εἶ. αὐτοὶ εἰσῆλθον] αντοι 

δὲ εἰσηλϑον 26, ς΄, 62, 86, (91. 80 αἱ. πι.} 5, 147, 18,238. πρὸς τὸν 

Βεελφεγὼρ] κα τον 97, 2238) 310. εἰς αἰσχύνην] εἰς ασχημοσυνὴν 23. 

Ὁ αὐτῶν Δτηι. Εά. αἰσχραῖς ὠπωλείαις 76ςο0. ΝΊΠΌ. Ρ. 388. οἱ 

ἐδδϑελυγμίνοι] οἱ ηγαπήμενοι ΠΠ|, Χ1]1, 22, 26, 36, 40, 42, 49, ὅ:,ϑ8ό, ᾿ 

τού, 1475) 153, 228, 240. ΤΓΒΕΟΡὮγΪ. Ργϑοτλίττ. ὡς ς1, 05) 18ς, 238. 

κοἱ 211. Οοπιρὶ. ὡς οἱ ἠγαπημένοι] ὡς ἐδδελυγμενοι 111,40, 62, τοό, 

228. ὙΒεΟΡἢγΪ. ὡς οἱ εδδελυγμενοι Χ1]; 22, 26, 46, 40, 42, 86, 147. 

1ς3,)240. λῶὼς ξ1, 238. λθ8᾽) 114, 185. α οἱ 410, 311. ΑΙεχ. 

ΣΙ. αἱ δόξαι δις. αἀ Βη. οοι,.1 ὡς ὄρνεον ὠποπέτανται αἱ ϑόξαι αὐ- 

τῶν ἐπ᾽ αὐτῶν. 7άςοὉ. ΝΙΠΌ. 1]. οἷϊ. αἱ δόξαι αὐτῶν] δόξα αὐτῶν 

Οομηβ!. ἐκ τόκων] εκ τοχετὼν 42. 94. 18ς, 240. καὶ ὠδίνων) καὶ 

εξ ὠδίνων 36, ςι, 86, τς3, 238, 240. καὶ ὀδύνων ΤΠεορῆγ]. συλ- 

λήψεων] ργαυυῖε. ἐκ (οιηρὶ. : 

ΧΙ. καὶ ἐὰν] τὸ. (ΟΡ. κα καὶ Δτηι.. Ἐά. καὶ ἐῶν-τἐξ ἄνθρω- 

πων] ἐὰν γεννήσωσιν υἱὲς καὶ ἐκϑρέψωσιν, ὅμως ὠτεκνώσω αὐτὰς ἐξ αἂν- 

ϑρώπων, καὶ ὠποκτενὼ τὴν βέλησιν τῶν ἐντέρων αὐτῶν ]αοοῦ. ΝΙΒΌ. 1. 

εἶς, ἐξ ἀνθρώπων] ρταεπηῖτε, καὶ 233. ἐν ἀνθρώποις Οοπιρί. διότι 

--ὐκεῖ κουπὶ ἰηϊοττηεά, 87, 97, (228. δάϊοτῖρε. τιᾶτρ.} 310. διότι καὶ 

ἐαὶ] α καὶ 490,91. αὐτοῖς ἐς} -᾿ διοτι αφηκὰ αντες 22, 46,40, ςῖ, 

86, 228, 218, 240. 8αν. Οἰΐτορ;. . αὐτοις ἐςαι" διοτι αφηκα αὐτας 62. 

αντοις διοτι ἀφηκα αὐτὰς 95, 18ς. αὑτοῖς ἐξαι" διοτι ἄφηκαν αὐτὲς 

147. σάρξ μου] ργαπηῖ. ἡ Οοπιρ. ἐξ αὐτῶν] -“ ἐξᾶι 230. 

ΑΔ Ατπι. Ἐκ. 

ΧΙΠ. Ἐφραὶμ 15] 239. ᾿Εφραὶμ---παρέςησαν] ᾿Επρὲμ, ὡς εἰ- 

δήσω Τύρος τπταρέρησαν 2 Οοάϊοες δεγρὶ!. ἄς, πἰᾷ εἰδήσω ὡς Τύρος, 

Οοάεχ υὑπὺ5 ϑεγρὶί. εἶδον] ιδὸν 40. Οοιρί. πταρέρησαν) ταρεςη 

(ΧΠΙ. εχ οουτ.) 22, (ς1. σοτ᾽ 8Ό εϑά. τὴ. παρεςησε) 62,87,.95» [4791 53. 

1τ8ς, 228, 238. ΤΒΕΟΡΆγΪ. ταρεέρησε 40, 42. Οοπιρὶ. ταρεςι 68, ο7, 

310. ΑἸά4, »γαόμί Ηϊετοθ. τῶ τέχνα αὐτῶν] τὰ τέχνα αὐτὰ 22, 40, 

ὅ:, 86, ος, τιϑς, 238. 5|αν. Οἰἶΐτορ. καὶ Ἐφραὶμ] α Οοπιρὶ. καὶ 

ἦρχεν Ἐφραὶμ Απη. ΜΒ. (Αται. Ἐά, ἀν}. δὴ ἤρξατο.) καὶ Ἐφραὶμ, 

τῷ ἐξαγαγεῖν] και ἐξηγαγεν 240. καὶ Ἐφραὶμ ἐξηγαγεν ϑ[ᾶν. Οἰἴξπορ. 

τῷ ἐξαγαγεῖν] -ἰ- αὐτὸν 147. τῇ εἰσάγαγειν 230. τοὶ τίχνα αὐτ5} 

τὰ τέκνα αὐτῶν (ΟΠΊΡΙ. 

ΧΙΨ. τί δώσεις] τι δωσω 130. τι δωσει 31τ.᾿ μήτραν] ργαπιῖτ. 

δὸς αντοις ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 49: 51» 68, 86, 87, 919 95» 97.» 106» 

τού, 130, 1ς3,) 18ς, 228,233,238,.239. 310, 311. Οοιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. 

Ογτ!!. ΑἸεχ. ἢ. δός. Αση). Μ8. Ατηι. Εά. ϑϊαν. δα εἰς υκέναπι 

Ηϊεγο. ὑ 

ΧΥ. αἱ κακίαι αὐτῶν] αἱ αδικιαι ἀντῶων 130,311- αἱ κακίαι τῶν 

ΤὨεορηγὶ. ἐν Γ αλγὰλ] ἐν Γαλγαλοις 22, 46, ς:, ὅα, 68, 8ό, 87, 

οζ, 97. 114) 1479, 153» 185) 228, 228, 310. Οοπιρί. ΑἸά. Ἀπ. Μϑὅ. 

Απη. Ἑά4.- εἰς Γαλγαλα 40, 130, 233, 311. εἰς ἰΔηΐι τος. εἰς 

Γαλγαλ τού, 114. ΑἸΪεχ. Ογτῖ]]. ΑΙεχ. 111. 176. εν- Γαλγαλα 230. 

440. ἐμίσησα αὐτὲς] τ. ΧΙ], 22, 26, 36, 49, 51, 6:, 86, ος, (τος. 

αἱ νἱάρίατ) τού, 120, 147, 153, 18ς, 233, 238, 311. ΑΙεχ. τῶν 

ἐπιτηδευμάτων αὐτῶν] αὐτων τῶν ἐπιτηδευμάτων τοό. ἐκβαλῶ αὖ- 

τὸς ἐκδάλλω αὐτὸς ὙΒεορΗγ. οὐ μὴ] καὶ οὐ μὴ ἔτι Ατην, Εά. 

οὐ μὴ τροσϑήσω] οὐ μη ϑησω (ππατρ. υἱ ἴα Εά4.) ΧΗ]. οὐ μὴ τροσϑὼ 

22, ζἴ) 238. δχετὶ μὴ προσϑὼ ὅα, 86, ο5, 147: ι8ς. δκεέτι οὐ μὴ 

τροσϑὼ τς3. καὶ οὐ μὴ τοροσϑὼ (πρὶ. ργβεπηῖιτ. καὶ ὙΠΕΟΡΕΥΪ. 

τὸ ἀγαπῆσαι αὐτὲς] ἐλεῆσαι ἐπ᾽ αὐτὰς ]αςοῦ. ΝΙ45.1. εἴς τάντες 

δις. δὰ ἤη. οοπ|.} κ 24.0.0 ὠπειϑᾶντες] ἀπειϑήσεσι δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΟΧΨΊΙ. ᾿Ἐπόνεσεν---ἐνέγκη]} ἐπόνεσαν ῥίζαι ᾿Εφραὶμ, ἐξηράνθησαν; 

καὶ καρπὸν ἐκέτι δώσουσι Αττη. Μϑ. ῃς, ηἰῇ ἐκέτι μὴ ἐνέγκωσιν, 

Ατηρ. Εά. ᾿Ἑπόνεσεν ᾽ἜΦῥρ.] ἐποίησεν Ἔφρ. ΟΥ̓ΠΙ. ΑἸεκ. νἱ. μά. ἢ. 

Ρ. 38. ἐξηράνθη] ἐξήρανεν Οοπιρὶ. ργϑοτλῖ. καὶ ὙΠεορΡγ. ἐκ. 

ἔτι μὴ ἐνέγκῃ] πεφμαφμαπι αἴεν! Ἡϊετοι. μὴ ἐνέγκῃ] Ργαεπαῖτῖ. ἃ 46, 

68, ος. 153, ι8ς, 310. Αἰά. ὙΒεορὮγ}. μὴ ἐνεγχειῖν 91. διότι καὶ 

ἐὼν] διοτι εαν καὶ 22, 36, ς 1,62, 8ό, ος, 147: ιθς,238. λα χαὶ 490, 9Τ- 

Οοιρὶ. ὙΒεοργ]. γεννήσωσιν) τεχνωσωσιν 95. 185. "τῷ ἐπιϑυ- 

μήματα] τα ἐπιϑυμητα τοῦ, 311. κοιλίας αὐτῶν] ργαηῖξ. τὴς 22, 

36, 42, ςι, 62, 68, 86, 87, 989 979 147» 1583» 185, 258, 238, 310. 

Οοπιρὶ. ΑΙά. Ογη!. ΑἸεκχ. 1. οἷς, ὙΒΕΟΡΗΥΪ. 

ΧΥΙΙ. αὐτὲς] αὐτῶν ο᾽. καὶ ἔσονται] αὶ καὶ ὙΠεορῆγ!. πλα- 

νῆται] ργαπιῖτε. ὡς ΑΙεχ. ἐν τοῖς ἔϑνεσιν) α ἐν 240. 

1. ἸΑμπελος---εὐϑηνῶν αὐτῆς] λα οὐπὶ ἱπιεγηχεά, (ἀἀαϊε. αὐ οἷ. τη.) 

97. εὐκληματδσα Ἰσραὴλ] ἐγκληματεσα Ισραηλ 68. Αἰά. ὁ καρ- 

πὸς εὐϑηνῶν αὐτῆς] α Αια. Μ5. Απη. Ἐά. ὃ καρπὸς εὐϑηνῶν αὐτῆς 

ὅζο. δά ἔῃ. ςοπι.] κατῶ εὐθηνίαν τῆς γῆς αὐτῶν ὅτως ἐπλήϑυναν ϑυ- 
Η “4ἉΦ« ὃ 3΄᾽ 

σιαςήρια, καὶ ῳκοδόμησαν εἴδωλα 74οοΡ. ΝΊΠΌ. 1. οἴ. εὐϑηνὼν ὧν- 

δ, Θ᾽ 



ΚΕΦ. Χ. 
2. τῆς, ἐπλήσϑυνε τὰ ϑυσιαςήἥρια' χατὰ τὰ ἀγαθὰ τῆς γῆς αὐτᾶ, ῥκοδόμησε ςήλας. 

δ. 

γ. ὃ. 

ΕῚ 7 32 ᾿» 

11. αἀδιχίαις αὐτων. 

τ Οὐ ἰηζεγηγοά, ρὲγ ἀείεέζυπι [0111 τος. 

ὩὯ ΣΧ Η Ε. 

Ἔμερισαν 

καρδίας αὐτῶν, γῦν ἀφανισϑήσονται" αὐτὸς χατασχάψει τὰ ϑυσιαςήρια αὐτῶν, ταλαιξωρήσασιν 

3. αἱ ςῆλαι αὐτῶν. Διότι γῦν ἐρᾶσιν, Οὐχ ἔς, βασιλεὺς ἡμῖν, ὅτι ἐκ ἐφοξήϑημεν τὸν Κύριον" ὁ δὲ 
4. βασιλεὺς τί ποιήσει ἡμῖν, Λαλὼν ῥήματα προφάσεις ψευδεῖς , διαϑήσεται διαϑήχην, ἀνατελεῖ 

ὡς ἄγρως!τς, χρίμα ἐπὶ χέρσον ἀγρβ. 
ἴω 7 φὸ ΕΝ ΄ ς ΝΡ 

Τῷ μόσχῳ τ οἴχα Ὧν π-αροιχήσεσιν οἱ χατοιίχδντες Σα- 
᾿΄ Φ 9 {4 . . 3 Ὁ » 23 2. ἢ Ν Ἃ Ζ ΙΝ 9 ρὋ ,ς»“"ΦὋὲ 

μάρειαν, ὅτι ἐπένϑησε λαὸς αὖτ ἐπ᾿ αὐτόν" χαὶ καϑὼς πταρεπίχραναν αὐτὸν, ἐπιχαρξνται ἐπὶ 
ἍΓ ’ὕ 39 »Ὸ φΩ ᾽’ 3 95 39 ὍὉ ΄"ς ἈΝ 9 9 3 ΄ 

6. τὴν δόξαν αὐτϑ, ὅτι μετῳχίσϑη ἀπ᾿ αὐτ. Καὶ αὐτὸν εἰς Ασσυρίες δήσαντες, ἀπήνεγχαν ξένια 
“- "3 “΄ 2 ΄ 3 Ν Ν δὰ τὶ Φν ζρὰ 

τῷ βασιλεῖ Ἰαρείμ' ἐν δόματι ᾿Εφραὶμ δέξεται, καὶ αἰσχυνθήσεται Ἰσραὴλ ἐν τῇ βουλῇ αὖτϑ. 

᾿Απέῤῥιψε Σαμάρεια βασιλέα αὐτῆς ὡς φρύγανον ἐπὶ τοροσώπε ὕδατος" Καὶ ἐξαρϑήσονται βω- 
Ν ε ΄ ᾿ “3 Ψἢ ΠΩΣ ᾿ ’ 2, “ὦ 

μοὶ Ὧν ἁμαρτήματα τὰ Ἰσραὴλ, ἄχαγϑαι χαὶ τρίδολοι ἀγαξήσονται ἐπὶ τὰ ϑυσιαςήρια αὐτῶν" 
9. χαὶ ἐρᾶσι τοῖς ὕρεσι, Καλύψατε ἡμᾶς, καὶ τοῖς βενοῖς, Πέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς. ᾿Αφ᾽ ὃ οἱ βαενοὶ, ἥμαρ- 

3 Ν, 9 ρο "», 3 Ἁ, ΄ ’ 3 Ἁ, 3 ΨῈ Φ. ΄ Ξ, "Ν ΝΝ ΄ 9 4 

τὰν Ισραηλ, εχεν ἐςησαν" οὐ μὴ χαταλάξη αυτδς εν τῷ βουνὼ πόλεμος ἐπὶ τὰ τεχνὰ ἀδιχίας 

ιο. Παιδεῦσαι αὐτές" χαὶ συγαχϑήσονται ἐπ᾿ αὐτὰς λαοὶ, ἐν τῷ παιδεύεσθαι αὐτὰς ἐν ταῖς δυσὶν 
᾿Εφραὶμ δάμαλις δεδιδαγμένη ἀγαπᾷν νεῖκος, ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομαι ἐπὶ τὸ χάλ- 

λίςον τοῦ τραχήλου αὐτῆς" ἐπιξιδὼ ᾿Εφραὶμ, ππ“αρασιωπήσομαι ᾿Ιόδαν, ἐνισχύσει αὐτῷ ᾿Ιαχώξ. 

Σπείρατε ἑαυτοῖς εἰς δικαιοσύνην, τρυγήσατε εἰς καρπὸν ζωῆς, φωτίσατε ἑαυτοῖς φῶς γνώσεως, 
Φ 

τῆς} αὐτῆς εὐϑυνων Χ]1]. ἴγ, 26, 40, 42, 49, τοῦ, 147. Οοπρὶ. ΑἸεχ. 
αντος εὐϑυνὼων αὐτῆς 62. τῶν καῤπὼν αὐτῆς} τῶν καρπὼν αυτε 
(ΧΙ]. εχ οοῦτ. Ὁ 8ηἴ|4. π1.) 22, 23, 26, 26, 40, 42, 49, ξ1, 62, 86, 
ΟἹ, 95. 97» 1147) 147, 1ι8ς, 108, 228, 233, 238, 240, 310. ΑἸά, Αἴεχ. 

ὙΠΕΟΡΙΥΙ. 
αὐτῆς 8ῖαν. Οἶτορ. τὰ ϑυσιαςήρια] κα τα 22, 26, 36, ςτ, 62, 86, 
87), 91, 94» 97» 147, 153, 18ς) 109, 228, 233, 228, 1410. ΑἰΙά. ΤἬρο- 

ΡὮ]. κατὰ τὰ ὶ ἀγαθὰ] Ργαετηϊτε, καὶ 49, (ςτ. εχ οοστ.) τού. Αἴεχ. 
ὙΒεορηγ. τῆς γῆς αὐτῷ} τῆς γῆς αὐτῶν Οομπρί. ὠκοδόμησε ςή- 
λας] ὡκοδομῆσαν ςηλας (ΧΙ]Π. οοττ.) 198, 239ς. «αἰβεαδαπέ ἐἐμεῖος 
Ηϊετοῦ. 

11. ᾿Ἐμέρισαν]) ἐμέρισεν 62, 86, 147, 153, το8. Οὐρὶ. 
δίας αὐτῶν] ρτγατηΐϊτ. τας 42. καρδίαν αὐτῶν ὙΓΒΕΟΡΗΥΙ. 
Θεξ Ατη). Μ8. τῶ ϑυσιαςήρια αὐτῶν] α τὰ ΤΒεοΡΗνΪ. 
ρήσεσιν) ταλαιπορισεσιν 26. ργεεπητῖ. καὶ 311. Οεογρ. 

ΠΙ. Διότι] α 24ο. Οὐχ ἐςι] ργαυηϊῖ, οτὶ 42. βασιλεὺς ἡμῖν] 
Ρτδπντῖ. ὃ τς3. ὅτι ἐκ ἐφοδήϑημεν] οτι εκ ἐφοδηϑήσαν (ος. οοττ. 
Ῥτῖπια τη.) τος. τὸν Κύριον] τὸν Θεὸν ος, 153, 18ς. ΤΒΕΟΟρΡΗγ. ποι- 
ἥσει ἡμῖν) ποιήσει ὑμῖν 130. 

ΙΝ. Λαλῶν---ψευδεῖς} ῥήματα λαλήσει τοροφάσεις ψεύδες Ατη. 
Μϑ58. (Απη. Ἑά. αἱ. προφασ. ψευδεῖς εἰσὶ.) ψευδεῖς} ψεύδει δῖαν. 
Οἴἶτορ. ἀνατελεῖ} Ἔ κριμα 42. Ἔ γὰρ μὸν 240. Ργαβιηϊττ. καὶ 
Αγ. ΜΒ. Αττη. ΕἘά, ὡς ἄγρως:ις] ὡς ἀγροτις 147. ἐπὶ χέρσον 

ἀγρξ] ἐπὶ ἐρήμε ὠγρα Οουμρὶ. ραν {ξ ἀρίαγιμπι αρτὶ ἨἩϊετοῦ. 
ν. Τῷ μόσχῳ] ρτατηῖτι. τταρὼ Οοπιρί. ἴὯν] Ον 26, τος, τοό. 

, Ὕ Του ἡλίου 49. Ἔ αδικιας 68, ο7, 228, 310. ΑΙ4ά. Σαμάρειαν) 
" Σαμαρίας σοτρ!. ὅτι ἐπένθησε] δια τοῦτο ἐπενϑησεν ΠῚ. διοτι 

ἐπινϑησεν “6, 49, τιοό. λαὸς αὐτῷ} ῥγετηϊ. ὁ ΧΙ], 22, 26, 42, 40, 
ΣΙ, ο΄, 97, τού, 147, 153, 18ς, 228, 228, 310, 311. Οοπηρὶ. ΑἸά. 

ΑΙεχ. Ὑπεορῆγι. καὶ καϑὼς] καϑότι Οομρὶ. ὅτι μετωκίσϑη)] 

οτ' ἀπωκισϑὴ 40. ΟομρΙ. ἐπ᾽ αὐτῷ] ἐπ᾿ αὐτες οἵ. ἐπ᾽ αὐτξ ΑΙεχ. 
εἰς αὐτὰς Οεοτρ. 

ΨΙ. Καὶ αὐτὸν] οϑεν αὐτὸν 240. καί γε αὐτὸν Τυπ, Μ. Ρ. 

46ο. εἰς ᾿Ασσυρίους] α 240. εἰς ᾿Ασσυρίου Τυϊίπ. Μ. 1. εἶς, εἰς 

᾿Ασσυρίαν ϑίαν. Οἶτος. δήσαντες] ῥτατηϊτ!. καὶ 240. κα 7υδίη. Μ. 
1. εἴ, ὠπήνεγκαν] ἐ ἐπήνεγκαν 7Τυδίη. Μ. 1. οἷ. ἀπήγαγον ΤΉεο- 
Ρῆγί. ἔένια] ργαβαλίε. εἰς δῖαν. Μοίᾳ. ξένια---ἥμαρτεν ἴῃ οοηΊ. 9.] 

τῷ βασιλεῖ Ἰαρείμ! τω 
βασιλει Ιαρειδ 42. τῷ βασιλει Ιεριμ 240. τῷ βασιλεῖ Ἰαρὶδ Οοπιρὶ. 
γερὶ δ)ογὶό : Ἡϊεῖοη. ἔν ϑόματι] ἐν ςοματί 86. δέξεται] -ἰ- αι- 
σχυνὴν 22, 36, ξι, 62, 68, 86, ος, 97, 147, 183. 18ς) 228, 238, 240. 

ΑΙ4. 8ιαν. Οἴτγος. [4οοῦ. ΝΊΠΡ. 1. οἶς. ληψεται 23. μεἰρίοε εοηζω- 

οπονι Ἡϊΐετου. καὶ αἰσχυνθήσεται] α καὶ 22, ξ1, 62, 68, 8ό, οἹ, 
9ζ, 97, 110, 147, 1535 τϑς, 228,.240, 311. Οοτρί, ΑἸά. Απῃ. Εά, 

αἰσχυνϑ. Ἰσραὴλ] Ροπῖς ἢ ἤΠαῖῖπὶ ροῖ βελη ἄντ 9 ς, ι8ς. ἐν τῇ βε- 

λῇ αὐτξ] ἐν τῇ βελῇ αὐτῶν ὙΒΕΟΡΕΥΝ: περὶ τῆς βουλῆς αὐτῷ δῖαν. 
Μοίᾳ. 

ΥΙ1. ᾿Απέῤῥιψε) ἀπέδαλε Οοιηρ!: βασιλέα αὐτῆς] ργαεπιϊεῖ, τὸν 
26, 42, τοό. ΑΙεχ. τι βασιλέως ἀντὴς 36. βασιλεα ἑαυτῆς ος. ιτι8ς, 

γοε. Ἰν. 

χαρ- 
Ἑ ἀπὸ 

ταλαιπὼ- 

τῶν κάρπὼων αὐτῶν τοῦ. (πρὶ. Ατπ). Εά. τοῦ καρποῦ . 

ἜἜ σε 26. ἐπιϑήσω Οοπιρί. μμρῥοκαπι Ἡϊεγοη. 

18ς, 238. ῥγαογηϊ. τὸ τ ς3. 

228. ἐπὶ τροσώπε] ἐπι τροσωπον 26, τού, 228, 311. (πρὶ. ΑΙεχ. 
απὸ τσροσωπου 87, 310. 

ΥἼΙΙ. Καὶ ἐξαρϑήσονται) Α καὶ 152. βωμοὶ Ὧν] - αδικιας 
68, 97, 228. Α]ὰ. οἴκοι Ὧν 1ς3. -Ἑ αδικιαι 321.. ἄκανθαι---ὦνα- 

δήσονται) ἄκανθα καὶ τρίθολος ὠναξρύσει Ατπι. Μ8. ἤἢς, πᾶ ὠνα- 
δήσεται, ϑῖαν. Οἶτοςρ. Καλύψατε ἡμᾶς] πεσετε ἐφ᾽ ημας 11,42, 
τοό. τέσατε ἐφ᾽ ἡμᾶς Ατηι. Μ8. Ατπι. Ἐά. πΠέσατε ἐφ᾽ ἡμάς] 
καλυψατεημας 111,42, τού. Αγ. Μ8. Αγ. Εἀ. τέσετε ἐφ᾿ ἡμᾶς 

. (ΧΗ. εχ σοῦ. δΌ 8πῈᾳ. τ.) 22, 26, 40, 40, ξ1, 68, 86, ος, 97) 130, 
ι:ι8ς, 228, 210, 3211. Οὐπρΐ. ΑΙά. ᾿ΓΠΕΟΡΏΥΙ. 

62, 238. 

ΙΧ. ἥμαρτεν] ἥμαρτον οζ, τού. ἐκεῖ ἔςησαν] ἐκεῖ ἐρῆσεν 40. 
ἐκεῖ ἔη Οορὶ. οὐ μὴ καταλάβῃ) οὐ μη καταλαδητε 229. ἐν τῷ 

βενῷ] ἐπὶ τῶ βενῶ Οοπρρὶ. πόλεμος] Ἔ γαρ 240. τόλεμος ὅς. 
δὰ ἤπ. σοπ}.} μαδεῖ “ξ΄ 238. ἐπὶ τῶ τέκνα] α τὰ 26, 36, 42, 
49, ξ1, όζ, ος, τος, τοῦ, τ8ς, 233, 238, ΑΙεχ. ΤΒΟΟΡΕΥ]. ἀϑικίας] 

ῬΓδετηϊ. τῆς Χ]], 40. 

Χ, Παιδεῦσαι αὐτάς] ργαηηῖττ. ηλϑὲ ΧΙ], 23, 26, 42, 40, 87,91, 

τος, τού, 130, 198, 239,311. Αἷεχ. Ατη. Εά. ηλϑὲν παιδευσαι κατὰ 
τὴν ἐπιϑυμιαν μου" (22. (00 “.} 26, 228. ηλϑὲν ταιδευσαι αὐτοὺς 
κατὰ τὴν ἐπιϑυμιᾶν μου ς΄, 68, 228, 240, 310. ΑΙά, ΤΓΠΕΟΡΕγ]. ἔς, 
ηΪἢ ἐπιϑυμιαν σε, 97. ἡλϑέεν' παιδευσω αὐτὰς κατὰ τὴν ἐπιϑυμιαν αὖ- 
των; ὅ2, 147. 8ῖαν. Οἴἶτορ. ἔς, πἴῇ ἐπιϑυμιαν με, 86,ος, 18ς. παι- 
δευσω αυτες κατὰ τὴν ἐπιϑυμιὰν μου τις3. ἦλϑε τὸ τσαιδεύσειν αὐτὲς 
Οοπρί. ἤλϑε τουαιδεῦσαι αὐτὲς ὅ511ν. Μοίᾳ. Κεηὶ! κι εογγίρεγσί ἐος 
Ηΐετοθ. καὶ συναχϑήσονται) μαῦεῖ 00 “Ὁ, 22. ἐπ᾿ αὐτὲς λαοὶ] 

λαοὶ ἐπ᾿ αὐτὲς Οουιρ!. ἐπ᾽ αὐτὲς ἔϑνη Ατηϊ. Μ5. Ατπι. ἙἘά. ἐν τῷ 
παιδεύεσϑαι αὐτὰς} ἐπὶ τὼ παιδενεσϑαι αὐτες (ΧΙ]]. οοττ. δὺ αἱ. πὶ. 
ταιδευσαι) 26, 49, 198. εν τω παιδευσασϑαι αὐτες 147. ἔπι τω 
ταιδευσεσϑαι αὐτὲς 233. ἐπὶ τῷ ταιϑεῦσαι αὐτὲς ὙΠεορΡΏγ. ἐν 
ταῖς ϑυσὶν]) ἐπὶ ταῖς δυσιν ΧΠῚ, τος, 233. 

ΧΙ. διδιδαγμένη] ργαεπιῖτ. οὐ ϑῖαν. Οὗἶτορ. ἀγαπᾷν] α 240. 
ἀγαπᾶν νεῖκος] ὠλοῶν Ῥτοοορ. ἰπῃ Οΐ. Νῖς. ἴοπΊ. ἱ. Ρ. τόό2. νεῖκος] 

νικος 26, 87, 147) 233. 311. ΑΙά, ἐγὼ δὲ ἐπελεύσομιαι!] εγω δὲ ἐπι- 
δησομαι (ΧΠ,. ςοττ. δΌ δητὶᾳ. πὶ. υἱ ἴῃ Ἐά.) Ῥοςορ. 1. οἶς. εγὼ δὲ 
ἐπελευσωμαι 26. α (87. δάΐογ. τηᾶγρ.} 310, ἐπὶ τὸ κάλλιςον] ἐπι 

τὸ καλλος 40, 42, ς1,) 62, 86, 114, 147» 153, 238, 2420. τοῦ τραᾶ- 
χήλου αὐτῆς} α αὐτῆς ΧΠ. τε τραχηλὲ αὐτ 1ξς3. ἐπιδιδὼ] 

ἐπιξιξώ--ἐνισιχύσει] 
᾿Εφραΐμ] ρτγαεπηῖες, τω 36, ςτ, 62, 86, ος, 147, 

τταρασιωπήσομα!ι] ργριηϊττ. καὶ ΧΗ, 
36, 40, 40, τος, τού, 198, 233. Οοτρῖ. Αἰεχ. ΤΒεορῆγ. καὶ παρα- 
σιωπησωμαι σε 46. πταρασιωπησώμαᾶι 86. Ἰέϑαν] Ιαδα 46, τοό. 
ἐνισχύσει αὐτῷ} ἐνισχύσει αυτον 40, 86, 147. ἐνισχύσει αὐτὲς τοζ. 

ἐνισχύσει ἐν αὐτῷ ΤΒΕΟΡΗΥΙ. 
ΧΙἧ. Σπείρατε] -Ἔ καὶ υμεῖις 36, 240. ἐσπειρῶτε (σ ἰηΐεγία τες. 

τη.) 62. σπείρετε ὙΠΕΟΡΗγ!. ἑαυτοῖς} ργαπηῖττ. ἐν ὙΓΒΘΟΡΒΥΙ. εἰς 

δικαιοσύνην] κα εἰς Οτΐρεη. 1]. 8. τρυγήσατε] και ϑερισᾶτε 22, 36, 

42, 51, ὅ2, 9ς. 147, 1ι8ς, (228. εχ οοιτ. δ αἱ. τη.) 118, 240. τη. Ἐή. 
Ε , 

πέσεται ἐφ᾽ ἡμᾶς 56, 

ἐπειδὴ ενισχυει 240. 



᾿ 

Ω ΣῊΗ Ε. 

β 
ΚΕΦ. 

ἐχζητήσατε τὸν Κύριον ἕως τᾶ ἐλϑεῖν γεννήματ
α δικαιοσύνης ὑμῖν. Ἱνατί πταρεσιωπήσατε ἀσέ-. 13. “ 

ξειαν, χαὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς ἐτρυγήσατε ἐφάγετε χαρπὸν ψευδῆ, ὅτι ἤλπισας ἐν τοῖς ἁμαρτή- 

μασί σου, ἐν πλήϑει δυνάμεώς σον. Καὶ ἐξαναςήσεται ἀπώλεια ἐν τῷ λαῷ σου, χαὶ πάντα τὰ τ4. 

περιτετειχισμένα σὰ ὀϊχήσεται" ὡς ἄρχων Σαλαμὰν ἐκ τᾶ οἴχδ τὸ Ἱεροξοῶμ, ἐν ἡμέραις πολέ- 

μόυ μητέρα ἐπὶ τέκνοις ἠδάφισαν, Οὕτως ποιήσω ὑμῖν οἶχος τοῦ Ἰσραὴλ ἀπὸ προσώπου ἀδιχίας τ5.. 

χαχιῶν ὑμῶν. 
β 

ΚΕΦ. 

ΟΡΘΡΟΥῪ ἀπεῤῥίφησαν, ἀπεῤῥίφη βασιλεὺς Ἰσραῆλ' ὅτι γήπιος Ἰσραὴλ, χαὶ ἐγὼ ἠγάπησα
 αὖ- τ. 

τὸν, χαὶ ἐξ Αἰγύπ]ου μετεχάλεσα τὰ τέχνα αὐτῇ. Καϑὸὼς μετεχάλεσα αὐτὲς, οὕτως ἀπῴχοντο 2. 

ἔχ προσώπου μου" αὐτοὶ τοῖς Βααλεὶμ ἔϑυον, χαὶ τοῖς γλυπ]οῖς ἐθυμίων. Καὶ ἐγὼ συνεπύδισα 3. 

τὸν Ἐφραὶμ, ἀνέλαξον αὐτὸν ἐπὶ τὸν βραχίονά μδ, χαὶ οὐχ ἔγνωσαν ὅτι ἴαμαι αὐτός. Ἔν δια- 4. 

φϑορᾷ ἀνϑρώπων ἐξέτεινα αὐτὲς ἐν δεσμοῖς ἀγαπήσεώς μου, καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς ῥαπίζων ἄγ-.. 

ϑρωπος ἐπὶ τὰς σιαγόνας αὐτδ' χαὶ ἐπιξλέψομαι πρὸς αὐτὸν, δυνήσομαι αὕτῳ. Κατώχησεν 5. 

αὐτὸς βασιλεὺς αὐτϑ' 
Ἐφραὶμ ἐν Αἰγύπ]ῳ, καὶ ᾿Ασσδρ 

ϑερησατε 86. -ᾧ εαὐτοις τού. Αἰεχ. ϑερισατε 114, 153» 2330- εἰς 

καρπὸν ζωῆς} α εἰς 43,153ν340. Οοηνρὶ. Β4Ω]. Μ. ἰϊ. 667. Απτῃ. Εά. 

εἰς καιρὸν ζωῆς Οἰρεη. 1]. οἶϊ, φωτίσατε ἑαυτοῖς Ἰθφωτησατε (οοττ.) 

ἑαυτοῖς ξῖ. φωώτισατε αὐτοῖς 95» τϑς. κα ἑαυτοῖς ΟΒειγίοίε. ν- 17: 

φὼς γνώσεως] Ἔ ὡς ετι καιρος 22) ό:, 68, 86, 147» 2428. Αἰά. (οπίξι. 

Αροῖϊ. 110. . ο. ς.-. -Γ ὡς ἐς! καίρος 46, ξς1,) 238. Ἕως εςι χρατὸος 

8). τρᾶῦρ. “Γ εἰς χαῖρον 97: ἱμπιέη (εἰομεῖα φωοπίαπι ἐΠ' ἰἐπιβως Ηἰϊετγοη. 

ἐκζητήσατε) ζητήσατε 40. ὙΒΕΟΡΆΥΙ. ἕως τῷ ἐλϑε!»] εὡς ὅ ελϑὴ 

(ΧΙ. οοῖτ. Ὁ δπῖῖᾳ. αν. υἱ ἴῃ Ἐά.) 40, 130, 198. (311. υἵ νἸάειῖυτ.) 

Ογηῖ!. Αἰεχ. ἱ. Ῥαιτ ἰϊ. Ρ. 228. Αγπι, ἘΔ. γεννήματα δικαιοσύνης 

ὑμῖν] υμιν δικαιοσυνῆς γενηματῶ 33, 51, 62, 147). υμιν γεννημᾶτα 

δικαιοσυνης 36, 42, 86, 95» 153ν 185» 238. (πρὶ. γενημαᾶτα δι- 

καιοσυνὴς ὑμῶν τού. 

ΧΠΙ. Ἱνατί] ινα (οοττ. υἱ ἱπ ἘΑ. Ὁ δηῦᾳ. α..) Χ11. τί Οοταρὶ. 

παρεσιωπήσατε) παρεσιωπησας 40. ἐσπειρᾶτε ΥΠΆΓΕ. 86. αταβὶς Αττι. 

ἘΔ. ἀσίδειαν] ασεβειας (Χ11. οοττ. 80 Δηᾳ. πὶ. υ ἰὼ Ἐά.) Οοπιρί. 

καὶ τὰς ἀδικίας αὐτῆς] καὶ τον κῶρπὸν ὥυτῆς 32, 51, ὅς, 86,9ς. 114» 

χ47, 153. 185, 238) 240. Οοηῆίι. Δροῖς. 116. 11. ὁ. 17. 

αὐτῆς 36. και τὰς αἀδικιῶς αὐτῶν 230. ὙΒεορὮγὶ. 
και ασεδειας 

ἐτρυγήσατε) 

ἰϑερίσατε ππᾶτρ. Ατπι. Ἐά. ἠἡρήσασϑε το Οοάϊςεβ δεγρῖ. καρπὸν 

ψευδὴ} καρπὸν ψευδὲς 62. ὅτι ἤλπισας] οτι ἡλπισαν ο1. ἐν τοῖς 

ὡμαρτήμασί σ8} εν τοις αρμᾶσι σὲ ΧΙΙ, 22, 23, 36, 42, 49, ς1» 62, 

68, 86,8γ,91994»97ν114» 147. 153» 1τϑς, 108, 228, 238, 310. Οοιρὶ. 

ΑΙά. Ὑεοραγ}. Αττι. Μ5. Αὐτῃ. ἙἘά. τῷ Οοάϊοε δεγρὶ. 

σου 26, τού. ΑἸεκ. ἐπι τοῖς ἀρμᾶσι σοὺ 130, 233) 311. 

γεὶς Ηϊετοη. ἐπὶ τοῖς ὅπλοις σου ϑᾶν. Μοίᾳ. 

ΧΙΝ., Καὶ ἐξαναςήσεται) καὶ ἐπαναςήσεται 36. τὰ ποεριτέτει- 

χισμένα σου] τὰ τετειχισμενῶ σὸν 22) 426, τι, 62, 86, ος, 153, 18, 

χ,8. τα τειχισμενὰ σον 1475 240. οἰχήσεται) οἰκήσεται 1Π|, τού. 

αφανισϑήσεται 22,4 51, 62) 86, ος; 1475» 18) 238, 240. ἀφανισϑη- 

σονται 114, 1ς3- Ατῖι. Μ5. ἅττα. Ἐά. ϑ8ἰδν. Οὔἶτον. - καϑὼς ἐφα- 

νισϑη 228. ΤΠΔΓΡ. ὡς ἄρχων) ως ὃ ἀρχῶν (ΧΙ. ὁ δὐάϊε. ἔαρτα [1π.) 

130, 311. καϑως .... ἀρχὼν (ἢς) 22. καϑῶως ηφανισϑὴ ὁ αρχὼν 

46, ςι, 62, 86, ος,» 147ν 153» 185, 238, 240. δῖαν. Οἴἶτγορ. ἔς, ἔπε 

Σ ἀτ4. ὁ ἀρχὼν εχ οοἵτ, 228. Σαλαμᾶν]) Σαλμαν (22. Ἄοοττ. Ὁ 

αἴ. τὰ. αἱ 'π Ἐἀ.) 4.3, 36, 62, 86, 147, 153, 238, 239. Σαλμανῶ 40, 

412, ξῖ, 95. 114) 18ς, 240. Οοπιρὶ. Ασα. Μ8. Αση). Ἐάὰ. δίαν. Οἰἶΐγορ. 

Σαλαμα 87,91» 97» 228. ΑΙὰ, ΤΠΘΟΡΕΥΪ. ϑαίπιαπα Ηϊετοη. ἐκ τὲ 

οἴκ} ἐν τῶ οἰκὼ 22, 36, 42, 51, 62, 86, 985» 114) 147) 153» 18ς, 238, 

240. 8ῖαν. Οἶτορ. τῇ Ἱεροδοῶμ) α τε (Χ]1. δάίοηῖρε, ἔυρτὰ 11π.) 

τού, 232. Οοπιρὶ. ΟἈγγίοίξ. χὶ. τ. τῷ Ἰεροδααλ (22. ἐχ οοῖτ. 8 Δῃιϊᾳ. 

τη.} 23,40,91. ἔς, πε τα, 26. ΑΙεχ. ὙΠΕορΡὮΥΪ. τα Αρμενεηλ (36. 

[υρτγαίοιρι. δ αἱ. πὶ. Ιεροδοωμ) 238. Αρδεηλ 42. ϑῖαν. Οἰἶϊορ. του 

Αρξβεηλ ςῖ, όω, 86, 147. τὰ Αδεηλ 9ος, 114» ιθς. τῶ Αρᾷξεῆλ 1 ς3. 

Ἱεροδοαλ 108. οἷο (οὐ ϊοε5 ϑεγρῖ. Ῥοδοῶμ Ατηι. Μ5. Οοάεχ υπὺς 

Θεοὶ οὐπὶ Μεπεῖα, δεγοόααὶ Ἠίΐδτοη. ἐν ἡμέραις πολέμε] ἐν ἡμέρα 

πολεμα 228. ἠδαφισαν] ἡδαφησαν (23. υἵ νἱάοῖιτ) 147, 239. ηδα- 

Φισε 40. 

ΧΥ. Οὕτως ποιήσω] βτως ποιήσωσιν 147. ὅτω ποιήσεσιν Ατγη. 

Μ8. Ατπι. Ἐά. οἶκος] ργαιπηῖττ. ὃ τς3. τῷ Ἰσραὴλ] τὰ ος, τϑς. 

ΟἸμνγίοίε. 1. εἷς, ἀδικίας} κα ἈΠ, 22, 23. 26, 36, 42, 49, 51) 62, 68, 

86, 87, 91, 95» 979) τού, 130, 147,13, τς; 198, 228, 233, 238, 239, 

“40, 310, 311. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αται. Μ5. Ασηι. ἙἘά. μαῦεῖ ἴῃ ομαγαέξ. 

ἐν ἄρμᾶσι 

ἐπ εὐγγί δες 

οἷς. πιαϊίδίατεπι νοβταγμπι Ηϊεζοη. 

ὅτι οὐχ ἠϑέλησεν ἐπιςρέψαι. Καὶ 6. 

τηϊθοσο ΑἸοχ. ἀδικίας κακιῶν ὑμῶν) τῶν ἀδικιῶν ὑμῶν Ομγίοῖ. Ι. 

κακιῶν ὑμῶν) τῆς καχιᾶς ὑμῶν 

224 30, ςι, 62, 86, 87, 95. 147» 153» ιϑς, 238, 240. Ῥγφη τ. τῶν 4. 

καχὼν ὑμῶν τού. Οοπιρί. 

1. Ὄρϑρε ἀπεῤῥίφησαν] Ἐ μέτα πολλης τέσενται ταχύτητος 

ος, 1τϑς. κα ἀπερριφησαν τού. Οοπιρὶ. Ατπι. Ἐά. {τι 130,31. ἀπ-, 

εἰῥίφη] ργαπνῖτι, ὡς ορϑρος 21, 36, κΙ, ό2, 86, ς, 147, 153ν1857 238. 

ργρετηῖεῖ, καὶ ορϑρδ {{αρτὰ [η.) 58. ἀπεῤῥίφε Οοπιρί. βασιλεὺς 

Ἰσραήλ] βασιλεὺς ΤΣ Ἰσραὴλ Αἴεχ. ὅτι νήπιος Ἰσραὴλ) διοτι νη- 

πιος Ἰσραηλ 42, 23, 26, 36, 42) 490, 61, ό;, 68, 86, 87, 91, 94: 97, 

τού, 130, 147, 153, 185, τοϑ, 228, 233, 238, 310, 311. ΟΟΠΊΡΪ. ΑΙἀά. 

Αἰεχ. Ὑπεορηγ!. καὶ ἐγὼ ἡγάπησα] και ἐγὼ ἤγάππκα τού. ΑἸεχ. 

καὶ εγὼ ἐκαλεσῶ 233- μετεχάλεσα) μετεκαλεσαμῆν 42. Οοπρρὶ. 

εκάλεσα 440. Οήρεη. ἱπ Οαΐ. Νῖς. ἴοπι. ἱ. Ῥ. 1342. Διίδδη. 1. όο. 

ΟἸμεγίοί. ἱ. ςό. εἰ 4͵. καλέσω ]αςοῦ. ΝΙΔΌ. Ρ. 364. τὰ τέκνα αὖ- 

τ} τὸν υἱόν με Οήγεη. Αἴβαι, ΟΠιγίοίς. 1. εἷξ, (Αγαι. Ἐά. τηᾶγρ. αὐ- 

12) 8ῖαν. Μοίᾳ. ]4οοῦ: Ν1ΠΌ. 1. εἷξ, 

1. Καϑὼς μετεκάλεσα αὐτὰς} καϑὼως μετεκαλέσατο αὐτὲς 26, 

οἵ, τού, 311. ΑἸεχ, καϑὼς μετεχαλέσαμην αὐτῷ 42. καϑὼς μετ- 

ἑκαλεσώμην αὐτὼ Οοπιρί. ἅτως ὠπῴχοντο] ἀτὼς ὠχοντο 22, 246, ςἴ, ὦ 

ό;, 86, ος» 147, 1τ8ς, 238. Οοιρὶ. ἐκ τροσώπε μ8} απὸ σροσωπὲ 

μον 9ς. 18ς. αὐτοὶ τοῖς Βααλεὶμ] αὐτοι τα Βαάλλειμ, όὅ:. ἀντοις 

τοις Βαλειμ 91. αὕὑτοι τοις Βααλιμ 95, 153. ἄντοι τᾶς Βααλειμ 

147. ἄντοι ταις Βααξααλιμ (Άς) ι8ς. αὐτοὶ τοῖς Βάαλ ΟὐοὨνὶ. 

καὶ τοῖς γλυπῖοϊς] καὶ τοῖς εἰδώλοις Οοπιρὶ. ἁ τοῖς ΤΠΕΟΡΗΥΪ. 

ΠΙ. Καὶ ἐγὼ συνεπόδισα] καὶ εγω συνεποδησα «6. Εὲ {2ο «οἰ ὶ- 

γκαυὶ Ἠΐετοη. ἀνέλαθον---βραχ. (8} αὶ οὑπὶ ἰηϊειτηοᾷ. 95, 114, τ8ς. 

ἀνίλαξον---ἐξέτεινα αὐτὲς οοτη. [ε4.] ἔλαθον ἐπὶ τὸν βραχίονά με αὖ- 

τόν" ἐξέτεινα αὐτὰς ΟΥ̓]. ΑἸεχ. 111, 971. ἀνέλαξον αὐτὸν) ῥγεα- 

αὐἷττ. καὶ 40. βραχίονα μου] α μου Οοπιρ. καὶ ἐκ ἔγνωσαν] 

« καὶ Οοπιρι. ὅτι ἴαμαι αὐτὰς] οτι ιασομαι αὐτϑς 40, 68. Αἰά. 

ὅτι ἰασάμην αὐτὰς ϑῖαν. Οἰτορ. ᾿ 

ΙΝ. Ἔν διαφϑορῷ] ἐν διαφορὰ 311. ἀνθρώπων} ὠνθρώπε Οοτῃρὶ.᾿ 

ἐξέτεινα αὐτὰς] εἰλκυσὰ αντας 5225) 46, ς1,) 2, 86, 95, 147. 153: ιθςν 

438. ἐν δεσμοῖς} ἐν δέεσμω ΧΙ. καὶ ἴσομαι αὐτοῖς] α ἀντοῖς 9ς, 

τιϑς. καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτοῖς ΑἸεχ. ἄνθρωπος} ανϑρωπον 22, 95, 

τιϑς, 238. Οοπρί. ἐπὶ τῶς σιαγόνας αὐτῇ] ἐπι σιαγονας (ουπὶ τὰς 

δαίοτῖρι. [υρτὰ 1ἰπ. εἴ αὐτὰ ἰῃ πιᾶγα.) ΧΙ]. ἐπὶ τας σιαγονᾶς αὐτῶν 

62, 86, 147. ἔπι τὴν σιαγονα αὐτῇ 98) ιϑς. καὶ ἐπιδλέψομαι) 

α Χᾶι 22) 429 ς1,) 62, 86, ος. 97» 147. 153» ι8ς, 228, 238, 310. Αἰὰ. 

τρὸς αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτὸν 42. δυνήσομαι αὐτῷ] ργατηῖτ. καὶ (ΧΙΙ. 

αρτὰ [1η.) 22, 26, 40, 42, 49: 5ἴ» 8), (οι. δ 8. τη.) 95. 97» 153» 

:τϑς, 228, 238, 310. ΑἸά. ὙΒΕΟΡΕΥΪ. δυνησωμαι αὐτὸν 26. Χᾶὶ! δὺν- 

ἡσομαι αὐτὸν ὅ;, 8ύ, 147. δυνάμενος αὐτῶ Οὐομπρί. ργαυαΐεπε εἰ 

Ηϊεζοη. 

Ψ. Κατῴκησεν] Ηαῤῥαδίε Ἠίετοα. ἐν Αἰγύπῇῳ] εν γ Αἰγυπίω 

ΧΙ], 49, 198. Αἰγυπῆον 22, 36, ς1- (86. τρλῦρ. εἰς Αεγυπῖον εἴ ἐν γῆ 

Αιγυπῆου) ος, 147..1ς3, 18ς, 238. εν τῇ Αἰγυπίω 26. εἰς Αἰγυπῖον 

42. κὲν ό2. Αιγυπῆων 240 αὐτὸς] , ΤΒΕΟΡΙΥΙ. βασιλεὺς αὐ- 

18} ῥῬγδτηΐτ. ὁ 42. βασιλεὺς αὐτῶν 163. ὅτι ἐκ ἠϑέλησεν] οτῖ οὐχ. 

ηϑελήσαν 23, 62, ος» 147, 135. καὶ οὐκ ἡϑεέλησεν 311. 

ΥΙ. Καὶ ἠσϑίν. ἐν ῥομφ.} Εἰ ἱπβγπιαίμα οἱ εἰαάϊες Ἡϊετοπ. ἐν 



ὩΣ Η Ε. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

9 ’ 3 ΄ 3 ρὸ ᾿ ἰϑὸ ᾿. 3 [ω ὲ 3 “ὦ 7 

ἡσϑένησεν ἐν ῥομφαίᾳ ἐν ταῖς πόλεσιν αὖτϑ, καὶ χατέπαυσεν ἐν ταῖς χερσὶν αὐτᾶ' χαὶ φάγονται 

ἐχ τῶν διαξελίων αὐτῶν, Καὶ ὁ λαὸς αὐτῷ ἐπίχρεμάμενος ἐχ τῆς χατοιχίας αὐτϑ' χαὶ ὁ Θεὸς ἐπὶ 
Ὗ ΄ . 3 "Ὁ ΄’ ᾿, 3 νι ς ᾽ὔὕ ,. » ᾽ ἰὸν 3 Α ς ρο 

τὰ. τίμια αὐτῇ ϑυμωϑήσεται, χαὶ οὐ μὴ ὑψώση αὐτόν. Τί σε διαϑῶώμαι Εφραίμ; ὑπερασπιῶ 
9 7 ρὸ 3 ΄ Ν, ΄ Σ 

σου ᾿Ισραΐῆλ; τί σε διαϑῶ; ὡς ᾿Αδάμα ϑήσομαί σε, χαὶ ὡς Σεξοείμ' μετεςράφη ἡ χαρδία μου ἐν 
[ 9ϑ “Ὁ ΄ ς ΄ ΄ 

τῷ αὐτῷ, συνεταράχϑη ἡ μεταμέλειᾶ μου. 

΄ς 3 9 »,’ 9 ’΄ 

χαι ὃχ εἰσελεύσομαι εἰς σολιν, 

σετᾶι, χαὶ ἐχςήσονται τέχνα ὑδάτων. 

γῆς Ασσυρίων" κα 

Οὐ μὴ ποιήσω χατὰ τὴν ὀργὴν τ ϑυμδ με' οὐ μὴ 
3 ΄ ,.2 Ν 3 ΄ ᾿ ΄ Ὰ, 3 ’ 3 Ν,ψ. 3 Μ 3 ἈΝ Ψ“{Ψ 

ἐγκαταλίπω τε ἐξαλειφϑῆναι τὸν Ἐφραίμ" διότι Θεὸς ἐγώ εἶμι, χαὶ ἐχ ἄνϑρωπος, ἐν σοὶ ἅγιος, 
3 ’΄ ε ΄ ΄ Ω ’ 

Οπίσω Κυρίε ππορεύσομαι" ὡς λέωγ ἐρεύξεται, ὅτι αὐτὸς ὠὡρύ-- 
ϑ ΄ ς » Ε 9 »Ὅ“, “,.͵ἨἁἨ ε “. 97 

Ἑχςήἥσονται ὡς ὄρνεον ἐξ Αἰγύπ]ου, χαὶ ὡς περιςερὰ ἐχ 
χαὶ ἀποχαταςήσω αὐτὲς εἰς τοὺς οἴχους αὐτῶν, λέγει Κύριος. ᾿Εχύχλωσέ με ἐν 

Ψεύδει Ἐφραίμ, χαὶ ἐν ἀσεδείαις οἶκος ᾿Ισραὴλ, χαὶ ᾿Ιάδα" νῦν ἔγνω αὐτὲς ὁ Θεὸς, χαὶ ὃ λαὸς 
ἅνιος κεχλήσεται Θεξ. 

. Ο ΔῈ Ἐφραὶμ πονηρὸν πιοεῦμα, ἐδίωξε καύσωνα ὅλην τὴν ἡμέραν" χενὰ χαὶ μάταια ἐπλήϑυνε, 

χαὶ διαϑήχην μετὰ ᾿Ασσυρίων διέϑετο, χαὶ ἔλαιον εἰς Αἴγυπῆον ἐνεπορεύετο. Καὶ χρίσις τῷ Κυ- 
ζά .» “δι 2 ὃ πὴ Ν ϑ ’ Ν Ἂ «Ἄχ 39 »᾿» ΄- Ν 23 ΄ 9 . ρίῳ Ὡρὸς ᾿Ἰόδαν, χαὶ ἐχδιχησαι τὸν ᾿Ιαχώδ' χατὰ τὰς ὁδὲς αὐτῇ χαὶ κατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα αὐ-- 

Θεύν. 

ῥομφαίᾳ} κεν ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 42, 49, 51; 62, 86, ιοό, 147, 153, 
108, 233, 238, 239, 311. Οομηρ]. ΑἸεχ. ὙΒΕΟΡΕΥ. καὶ φάγονται) 
καὶ φαγωνται 1ς3γ2428,31ο. ΑἸά, ἐκ τῶν διαδελίων αὐτῶν] ἐκ τῶν 
διαξουλιων αὐτὰ (95. οοττ. αἵ ἴῃ Εἀ.) 230. ΟὐοπΊΡΙ. ΤΆΡΟΡΕΥΙ. 

ΝΙΙ. Καὶ ὁ λαὸς αὐτῷ] α αὐτῷ 1532. ἐκ τῆς κατοικίας αὐτῷ] 

ἐκ τῆς τσαροικιας αὐτὰ (ΧΙ. εχ. ςΟἿ7.) 23, 26, 40, 87, ο1, 97, 228, 
410. ΑΙ4. Ὑεορηγ]. καὶ ὁ Θεὸς] ὁ δὲ Θεὸς 310. ΑἸεχ. 
Θεὸς ὅκο. δά ἔπ. οοπι. 10.] κα 1ς3. ἐπὶ τὰ τίμια αὐτῷ] ἐπι τὰ τα- 
μιεια αὐτε (ΧΙ]. τρᾶγρ.)} 2329ς. ϑυμωθήσεται)] υψωθησεται 233. 
ὑψώσῃ αὐτὸν] υψωσει αὐτὸν ΧΙ], 26, το6. ὑψωση αὐτες 40. Οοπιρὶ. 
ὑψώσει αὐτές ο Οοάϊοεβ δεγρῖϊ. 

ΨΙΠ. Τί σε διαϑῶμα!] τι σε διαϑω ΧΙ], 22, 26, 26, 42, 40, ξῖ, 
ό:, 68, 86, 8). 91,9, 97. 1ο6, 130, 147, 18ς, 198, 228, 233) 238, 

240, 310, 311:. ΑΙά. ΑἸεχ. ὙΒΕΟΡΗΙ. τι σὲ τοιῆσὼ 40. τί σοι ποιήσω 

Οομρὶ. Ομγγίοίε. ᾿ϊ. 4)ς. τίσι διαϑὼ Ογτη!!, ΑἸεχ. νοΐ. ἱ. ραγί. ἴ1, 
Ρ. 363. φυία γαείαπι εἰδὶ ἢ Ἠϊετοη. ὑπερασπιῶ σε] ὑπερασπιω σε 
40. Οομορί. κα σε ΤΒεορηγ,. τί σε διαϑὼ] -Ἑ τι σὲ διαϑω Ἐφραιμ, 
ος» 18ς. τι διαϑὼ σε 97, 228,310. ΑΙά. υἷ5 ἔοτῖρι. τοό. τί σοι ποι- 
ἥσω Οοπρὶ. τί σοι ποιήσω Ἴέδα; ΟΠΒιγίοίε. 1. εἶς, αὶ Ογη]]. ΑἸοχ. 
1. οἷς. φιία ,αείάπα εἰδὲ ἢ Ἡϊετοη. ὡς ̓ Αϑάμα] ὡσει Αδαμα 42. ὡς 

Σαιδαμα 62. ὡς Αδαμ 68,311. ΑΙά. ὡς Σοδομα 147. ὡς ̓ Αϑαμᾶν 
Οομρὶ. ϑησομαί σε} ϑήσω σε ΤΠΕΟΡΗΥΪ. καὶ ὡς Σεθδοείμ] καὶ ὡς 
Σεξωειμ 22, 26, 36, 42, 40, 1, τοῦ, 233, 238, 31τ. καὶ Βοείμ Ογ- 
ΕἸ]. ΑἸοχ. 1. οἷς. (ΟΥ, ἢ, το. εἴ 41.) ἐν τῷ αὐτῷ] εν τατω 22, 36, ςτ, 

ό2, 8ύ, ο4, 147. 18ς, 238, 240. ἐπι τὸ ἄντο 42, 230. (Οπιρί. συν- 

«ταράχϑη} διεταραχϑη 40. Οοπρρὶ. συνεταρ. ἡ μεταμέλ. μου] 
ἰταράχϑην ἐν τῇ μεταμελείᾳ μου Ογίοῖς ἰϊ. 348. 

ΙΧ. Οὐ μὴ δ ποιήσω] -Ἐ σε 40. -Ἐ σοι ΟγΠ]]. ΑἸοχ. 1. οἷι. κατὰ 
τὴν ὀργὴν] κατα τὴν ὁρμὴν ((ςΟΥτ. οργην) ΧΙ]. κατα τὸν ϑυμον 42. 
τῷ ϑυμὰ μ8] τῆς οργης μὲ 42. οὐ μὴ ἐγκαταλίπω] οὐ μη ἐγκατα- 
λείπω ΧΙ], 26, 62..Οοτρὶ. οὐ μη ἐγκαταλείψω 42. Ἑυΐεν. ει. 
Ενδῃρ. Ρ. 249. ὙΒΕΟΡΗΥΙ. τὰ ἐξαλειφϑῆναι) τῇ ἐγκαταλειφϑῆναι 
ΤΒεοραγ. τὸν ᾿Εφραὶμ] τὸν Ἰακὼδ Ευΐεῦ. 1. οἷ. διότι Θεὸς] 
διοτι ὃ Θεος 97, 228, 31ο. Οοπιρὶ. ΑἸά. ἐγώ εἰμι] τ. ΧΙ], 23, 43. 
Ογη]]. ΑἸεχ. 1. οἶτ. εἰμι 22) 36, 51, 62, 8ό, 147. 2238. ἐν σοι] 
α 26,ος, τι8ς. καὶ σοι 228. ἐν μέσῳ ὑμῶν Ατηι. Μ8. Ατἴπι. Ἐά. 

6 Οοάϊςες5 ϑεγρί!. καὶ ἐκ εἰσελεύσομαι} καὶ κκ εἰσελευσωμαι 26. 
α εἰσελευσομῶᾶι 229. αοὐυκ 310, 311. ΑΙεχ. 

Χ. πορεύσομαι] τορενεσϑὲ 22, 36, 49, 5:1; 86, 147. 2328. πορρευ- 
σωμαᾶι 26. πορενεσϑαι 62. πορευσονται 95; 18 5. ὡς λέων ἐρεύξε- 
ται] 28. ." λεὼν ἐξερευσεται 120, 211. ὡς λέων ὠρύσεται Απη. Μ5. 

Απῇ. Εὰ. ὅτι αὐτὸς ὠρύσεται] οτι αὐτὸς ερευξεται 22, ςι, 238. 
Οοπιρὶ. οτι αὐτὸς ὡρυζξετᾶι 23. οτι αὐτὰς ὡρυσεται 26. οτι αὐτος 
ἐξερευσεται 62. οτι αυτος. ἐξερευξεται 86, 147. κα ος», τ8ς, 240. οτι 

αὐτος οὐ ρυσεται τοῦ. καὶ ἐκεήσονται] καὶ ἐχγησεται (ΧΙ]. οοττ. υἱ 

ἴῃ Ἐά.) 239. καὶ ἐχγῆσει 311. τέκνα ὑδάτων) υἱοὶ ϑαλώσσης Οοπιρὶ. 

καὶ ὃ 

τίκνα ζωῶν (υἱιαγιυπ) ϑίαν. Οἰἶγος. 
ΧΙ. ᾿Εκρήσονται] καὶ ἐκπίησονται 111, 40, 1το6, ρῥγαπιῖ. καὶ 

ὄρνεον) Ργρεπηῖα. ὡς λεων ερευξεται 23. 

μι 3 ζά 2. “" 3 . ’ 3,4“) 7 Ν 2 Ν 9 ᾿Ὁ Ν 9 ’ 3939 5)», ΝΝ 

. τῷ ἀποδώσει αὐτῷ. Ἔν τῇ χοιλίᾳ ἐπ]έρνισε τὸν ἀδελφὸν αὐτϑ, καὶ ἐν χόποις αὐτϑ ἐνίσχυσε πρὸς 
Ν 5» » Ὺ- 3 ΄ γ΄. Ν ζωὴ 

Καὶ ἐνίσχυσε μετὰ ἀγγέλδ, χαὶ ἠδυνάσθη" ἔχλαυσαν, καὶ ἐδεήϑησάν μου" ἐν τῷ οἴκῳ, 

(ΧΙ]1. πιᾶτρ. τοτησονται) 23, 26,233. Αἰεχ. καὶ ηξεσι 22,36, 42, 49, 
ξι, ό2, 86, ος, 147» 153», 18ς, 238. Οοπιρί. εκπΐησσονται 4.0. εκ- 
πίησονται 97, 198, 228. (310. εχ Ἑςοττ.) ΑΙὰ. ΤΓΠΕΟΡΏΥ]. ἡξεσιν 240. 
Εἰ νοἰαδωπ! Ἡϊετοῦ. τοετᾶνται καὶ ἥξεσιν Αγ. Μ8. Απη. Ἐά. ὡς 

ὡς ὄρνεα Οοπηρί. ὡς σερι- 

σερὼ] ὡς περιξεραὶ Οὐοπιρὶ. ἔχ γῆς ̓ Ασσυρίων] ἐκ. τῆς ἈΑσσυριων 

τϑς, 108. ἐχ τῶν ᾿Ασσυρίων Αἰά. εἰς τὲς οἴκους αὐτῶν] α τὰς 233. 

λέγει Κύριος] α ὙΓΒΕΟΡ ΝΥ]. 
11. ἐν ψεύδει] ἐν ψενδεσιν 40. 

ΝΙΩΡ. Ρ. 388. καὶ ἐν--- Ἰσραὴλ] καὶ ὁ οἶκος Ἰσραὴλ ἐν ψεύδει 7.06. 
ΝΙΩΡ. 1, εἰ. καὶ ἐν ὠσεξείαις] καὶ ἐν ἀσεξεια 22, 42, ςτ, ὅ2, ϑό,ος, 
147, 1653, ιτιϑς, 233, 238, 311. (οηηρί. Αἷεχ. α ἐν (ροίξεα δὐδάϊε, ΔὉ 
ἷ. τι.) 49. και επ᾽ ἀσεδειαις (ἔστ. απ᾿ οἱ. οἶκος Ἰσραὴλ] οἰκου ᾿ 
Ισραηλ ΠΙ. καὶ ᾿Ιὐδα] καὶ Ιεδὰς (τού. εχ σοττ. 8Ό αἱ. τι.) Οοπηρί. 
αὐτὲς] αὐτος 62, τ47. νἱγρυ]δ τγαπϑῆχ. δῷ αἷ. 3. τοό. ὁ Θεὸς] τον 
Θεὸν (εχ οοττ. δὃ αἱ. γ".} τοό. καὶ ὁ λαὸς ἅγιος] αὖ ΧΙ], 22, 26, 

36, 42) 40, ς1, ὅς, 8ό, ος, 97. 147, 153» 18ς, 198, 228, 238, 310, 

411. Οοωρί. ΑΙά4. Αἰεχ. Τβεορῆγ}. καὶ νᾶος αγιος 40. καὶ λᾶος ὁ 
αγιος (ὁ νίγρ. (γδηβῆχ. 4 αἱ. τ.) τοό. κεκλήσεται ΘΕᾺ] χεκληται 
Θες 22, 36, ξῖ, 1ς3,) 238. χληϑήσεται Θεὲς 23,26, 40, 9ς, τού, τᾶς, 
248. Αἰεχ. κεκλήσεται τὰ Θεὲ 42. κληϑήσεται τῷ Θεξ ΟΠ. 

᾿Εφραὶμ) -Ἐ καὶ ᾿ώδα 7αοοῦ. 

καύ- 
ὅλην τὴν ἡμέραν] ὅτι τὴν ἡμέραν ὙΒΕΟΡΕγΙ. 

καὶ μάταια) λ (δὐἀήοτῖρε. πιᾶτρ. 80 αἱ. π3.} 49. ἐπλήθυνε] ἐπληϑυναν 
95; ι8ς. καὶ διαϑήκην] καὶ συνθήκην 44. διέϑετο) ἐϑετο 45, 240. 
καὶ ἔλαιον] καὶ ελεὸν (22. εχ οοττ. ΔῸ «ἷ. τη.} οζ, 1:8ς, 240. δῖαν. 
Οὔτορ. κα κᾶι 49, 153. καὶ ἔλαιον ὅς. δὰ ἤη. σοηλ.)] α 6. ἐν- 

ἐπορεύετο) ἐνεμπορευετο 228. ἐνῆχε Ατηχ. Μ5. Αση). Εἀ. ϑ,γ: Οἴορ. 

Ι. τοονηρὸν πνεῦμα) ἑτοσὶ πονηρὸς Αγπηι. ΜΒ. Αγαι. Εά. 
σωνα) καῦμα ὙΒεορΡΗΪ. 

: πιογοαδα!μν Ηϊ!Ἰειου. 

11. τῷ Κυρίῳ] τα Κυριε 6, 86, 1:47» 228. τρὸς Ἰόδαν] τρος. 

τον ἴαδαν τού. ΑἸεχ. ΤΒεορΡΏγ. καὶ ἐκδικῆσαι] καὶ ἐπερρεψε (ἀργὰ 
ἸΏ. δῷ αἱ. αν) τοό. τὰ ἐκδικῆσαι 310,311. ΟὐμλΡὶ. ΑΙά. Αἴεχ. ἐκ- 
δικῆσαι τὸν Ιακώξ] ζητῆσαι ἐκδίκησιν ὠπὸ τῷ Ἰακὼδ τς Οοαϊοε5 δ8εῖ- 
εἷϊ. τὸν Ἰακώδ] ἄντον Ιακωβ 68. Αἰά.- κατὰ τὰς ὁδὰς αὐτῇ] καὶ 

τᾶς οδας αὐτε 43: καὶ κατὰ τὰ] ̓ κατὰ ὙΠΕΟΡΗγ. καὶ κατὰ 
τὰ ἐπιτηδ.Ἶ καὶ κατὰ πορείας αὐτὰ Ατπι. Μϑ5. τὸ Οοάϊοες δεγρίϊ. 
α ς Οοάϊοεβ δευὶϊ οὐπὶ Εά. ϑεπεῖι. αὐτῷ ἀποδώσει αὐτῷ} α ΤΉεο- 
ΡΒ]. ὠποδώσει αὐτῷ} ἀνταποδωσει αὐτὼ ΧΙ], 36, 40, 42, 40), εἴν 

68, 86, 8), οἵ, 95.) 97» 106, 130, 147, 18ς, 1τοϑ, 228,233. 238, 240, 

410, 311. Οὐρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. αποδωσει αὐτὸν 23. ανταποδωσὴ αὐτω 
65. ανταποδωσει αὐτὸν 153. 

11. Ἐν τῇ κοιλία ἐν τῇ κοιλάδι Οοιρὶ. 

36, 311. υὑπεροικισε 1ξ 3. τὸν ἀδελφὸν αὐτα} α αὐτῇ 310. 

κόποις αὐτῇἢῪλ α καὶ 1ς3. καὶ ἐν κόπω αὐτῷ Οομπρὶ. 

ισχυύσε 22, 36, 42, 51, ό5,8ό,φος, 147.1ς3, 18ς, 238. Οομρὶ. 

Θεόν] προς Κυριον 26. τρος τὸν Θεὸν 43, 1ς3. ΑΙεχ. ὙΒΟΟΡΆΥΙ. 

ΙΥ͂. Καὶ ἐνίσχυσε] κα καὶ 49. καὶ ἴσχυσεν (ΟΠΊΡΙΪ. μετὰ ἀγ- 

ἐπΊῴνισε} επίερνησε 
καὶ ἐν 

ἐνίσχυσε) 

πρὸς 



Ω ΣῊΗ Ε. 

ϊ:. .“: "»»"» ΄ τ Ἂ-ἪΨΦ » »“ 

Ὧν εὕροσάν με, χαὶ ἐκεί ἐλαλήνη «πρὸς αὐτᾶς. 

μόσυνον αὖτϑξ. 

Θεόν σου διαπαντός. 
ϑ 

; ’ 

πεν Ἔφραϊμ, Πλὴν πεπλδὅτηχα, 
2 “Ὁ ». ν᾽ ΄ ἌΣ) 

ται αὐτῷ, δι ἀδικίας ἃς ἡμᾶρτεν. 

χει κατοικιῶ σε ἐν σχὴναῖς, χαϑὼς ἡμέραι ἕορτης. 
ϑ ΄ Ν 9 Ν ἰδὲ ε Ὁ) ἘΪ Ν Γ λ ὃ 3 

σεις ἐπλήϑυνα, καὶ ἐν χερσὶ προφητῶν ὠμοιώνψην. ἘΠ μὴ Ταλαὰὺ ἐς!» 

3 ρω 2 ος ἢ“ 

Καὶ σὺ ἐν Θεῷ σξ ἐπιςρεψεις, 
ιν 2 Ν 9. νΝ ᾿δδ Ἵ, ὃ ΄ 2 ὁ ἢ ; Ν “- 

Χανγαᾶν, ἐν χείρι αὐτϑ ζυγος ἀδικίας, χαταθυνᾶςευειν ἡγᾶπησε. Και εἰ-- γ.8. 

εὕρηκα ἀναψυχὴν ἐμαυτῷ" πάντες οἱ πόνοι αὐτὰ ὄχ εὑρεϑήσον- 

9 Ν Ν, 7 ε ΄ 9» 7 ΄ 3 ων 9 7 

Εψω δὲ Κὺυριος ὁ Θεὸς σου ἀνήγαγον σε εχ γῆς Αἰγύπ]ου, 

ΚΕΦ, ΧΗ, 

Ὁ δὲ Κύριος ὁ Θεὸς ὁ φαντοχράτωρ ἕςαι μνη- 

Καὶ λαλήσω πρὸς προφῆτας, χαὶ ἐγὼ ὁρά-- 

ἄρα. ψευδεῖς ἦσαν ἐν 

Γαλαὰδ ἄρχοντες ϑυσιάζοντες, καὶ τὰ ϑυσιαςήρια αὐτῶν, ὡς χελῶναι ἐπὶ χέρσον ἀγρδ, Καὶ 

ἀνεχώρησεν Ἰαχὼξ εἰς πεδίον Συρίας, χαὶ ἐδέλευσεν ᾿Ισραὴλ ἐν γυναικὶ, καὶ γυναικὶ ἐφυλάξατο. 

Καὶ ἐν προφήτῃ ἀνήγαγε Κύριος τὸν Ἰσραὴλ ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου, χαὶ ἐν πὠροφήτη διεφυλάχϑη. 

Ἐϑύμωσεν Ἐφραὶμ, χαὶ παρώργισε, χαὶ τὸ αἷμα αὐτῇ ἐπ᾽ αὐτὸν ἐχχυσϑήσεται, χαὶ τὸν ὀνει- 

Ν 393. Ὁ 9 ΄ ’ 32 »" 

δισμὸν αὐτῇ ἀνταποδώσει Κύριος αὐτῷ. 

“. ὃ "δ" 3 “3 Ν᾿ ΡΨ, Ξ δ ῸὋ 

ΚΑΤΑ τὸν λόγον Ἐφραὶμ δικαιώματα ἔλαξεν αὐτὸς ἐν τῷ Ἰσραὴλ, καὶ ἔϑετο αὐτὰ τῇ Βάαλ 

“ ν Ὁ Φ ἣ 7 ε ἊΝ 7 τὰς 

χαὶ ἀπέϑανε. Καὶ γῦν προσέϑεντο τ ἁμαρτάνειν, καὶ ἐποίησαν ἑαυτοῖς χώνευμα ἐχ τῇ ἀργυρίδ 

γέλου] μετα αγίελων (ςοττ. ὧδ ἴῃ ἘΔ.) ΧΙ]. καὶ ἠδυνάσθη] καὶ 

εδυνηϑη 22, 36, ς1, 62, 147, 153,238. καὶ ἡδυνηϑὴ 42,01. τ8ς. καὶ 

ἐδυνασϑη 87» 97. 228, 310. (οὶ. ἔκλαυσαν] ἐκλαυσε ς1,) 238. 

καὶ ἐδεήϑησάν μου] καὶ εδεηθὴ μον ςι, 238. 

καὶ ἐδεήϑησαν μοι Τοιηρ]. αὶ καὶ ΑΙεχ. ἐν τῷ οἴκῳ Ων] ἐν τῶ οἰχὼ 

μου 1Π|, (ΧΙ]. οοττ. υἱ ἴη ΕΑ.) 26, (56. ουπι Ὧν «ὐάϊε. 80 αἱ. πι.) 40, 

6;, 86, τού, 14,7). 198,233» 311. ΑΓΏ,. 35. Αστ. Εά. εν τω οἰχὼ μὲ 

Ὧν 438, 310. ἐν τῷ οἴκῳ ὧν Οήρεη, ἴ]..4.38.. εὕροσάν με} ευρον με 

40, 42, ό2, 86, 114) 1479 153» 18ς») 240. (οτρὶ. Οτίρεη. 1. οἰϊ, εὑρε 

μὲ ςι,) 238. εὑροιμεν (οοστ. 80 ελά. τη. εὑρον με) ος. καὶ ἐκεῖ ἐλα- 

λήϑη] α καὶ 87, 228, 310. Ὁουιρί. ΑἸά. ΤΒΕΟΡΥΪ. καὶ ἕχει ἐδεηϑη 

147. κα ἔχει 240. ἐλαλήϑη πρὸς αὐτές] ἐνετείλατο αὐτοῖς το Οο- 

ἀϊοεβ8 δεγρὶὶ. τορὸς αὐτές] τρος αὐτὸν 1Π|, 26, 36, 40, 40, 51, τού, 

130, 233, 238) 311. πῃ. Εά. 

Ν. ὁ Θεὸς] 23. ὃ παντοκράτωρ] κα ὁ ΟΟπΡΪ. 

᾿Απω. Νί5. Ασα Ἑά. 
ὙΙ. Καὶ σὺ] και σοι 62. ασυ τοό. ἐν Θεῷ σε] ἐν τῶ Θεὼ σὰ 23. 

ἐπιςρέψεις} ἐπιςρεψον ᾿ς, 114, 18ς. επιρρέφεις 130, 3811. επισρεψης 

153. ἐπιςρεέψε (Π.) 228. ἔλεον] ἔλεος ΟΟΠΊΡΙΪ. πρὸς τὸν Θεόν σε) 

πρὸς Κυριον τὸν Θεὸν σου Χ]]. οπηηεβ (οάϊςε5 ϑεγρὶϊ. α τὸν ΟΟμΡἘ.- 

ὙΤΠΕΟΡΕΥ]. Ατ. Μ5. Ασηὶ. Ἑά. 

ΨΙ|1. καταδυναςεύειν] καταδυναςευσειν 120. καταδυναςευσιν 311. 

ΨΠ]|. Καὶ εἶπεν] α καὶ Ὑπεορῆγ!. Πλὴν τεπλάτηκα] πολλὴν 

τιπλετηχα οἷν 114) 18ς. λα τλὴν ΤΒΕΟΡΕΥΪ. Αγηι. Μ5. Ασα. Ἐά. 

εὕρηκα] εὐρον 147. ἀναψυχὴν] αναπαυσιν 240. ἐμαυτῷ] τῇ ψυχῇ 

μου Ατηι. Μ8. Ατην. Ἑά. οἱ τοόνοι αὐτα} οἱ τσονοι αὐτῶν 130, 311. 

αὐτῷ] ρτριτηϊτῖ. εν 40. δὲ ἀδικίας] δὲ ἀμαρτιας ος, 1τ8ς. διὼ τὰς 

ἀδικίας ὙΠεορΡαγ. δι᾽ ἀδικίας ἃς ἥμαρτεν] ὅτι δ᾽ ἀδικίας ἥμαρτεν 

Ατηι. Ἑά. ἃς ἥμαρτεν] ἐν αἷς ἡμᾶρτεν 42. ΟοΙρΡὶ. ἃς 62, 87, 97» 

147. 108, 2310. ΑΙά, 

1Χ. ὁ Θεός σου] κα σου ὅ“, 86, 147. 

130, 311. Ρταεπητς, ὃς Απη. Ἐά, ἐκ γῆς ΑἰγύπἼον] ἐκ τὰς Αἰγυπῖε 

ος. ἔτι κατοικιῶ σε] ἐπικατοικίω σε τοῦ. -ξ καὶ ποιήσω ὙΓΒΕΟΡὮγΙ. 

, ἐν σκηναῖς} εν ταις σκηνᾶις 1.3. ἐν σχῆνη 230. - κατοικεῖν ὙΒΕΟΡΗγὶΪ. 

ἡμέραι ἕορτης] ἡμέρα εορτης ΧΙ], 49, τού, 198, 433, 230. ΑἸΙεχ. ἐν 
ἡμέραις εορτὴς 22, 36, 40, 42, ε1, 68, 87,97, 228, 238, 240, 310. ΑΙα, 

ἐν ἡμέρα εορτῆς 62, 8ό, ος, 147. 153») τ8ς. ΟΟμρὶ. καὶ ἐν ἡμέραις 
ἑορτῆς ὙΒεορῆγ. μεμὲ ἐπὶ ἀϊεδες (οἰεπιπί αι. Η!εγοη. 

ΟΣ, Καὶ λαλήσω] και ἐλαλησα 22, 36, 429 49, ξ1, 62, 86, ος, 97» 

(τοό. εχ οοττ. 80 8]. πὰ.) 1.4.2. 153» 18ς, 238, 340. δ[αν. 

καὶ ἐδοϑησαν μοι τού. 

4 "ὦ φ4 “ὦ 

αὐτῇ] αντων 

ἀνήγαγόν σε] ἡγαγον σε 

πρὸς ὧρο- 
φήτας] ρος τες τροφητας ΧΙ], ος, 18ς. αρος 62, 86, 147. ὁρά- 

σεις ἐπλήϑυνα υὐμοπε: ἱπιρίεοὶ Ἰτεὰ. Ρ. 232. (ΟΕ, Ρ. 333.) καὶ ἐν 
χερσὶ] λ και 91, καὶ ἐν χειρὶ 153. ΟΟΠΡΙ. 

σομῶι Ατπι. Μ8. Ατη. Εά. 
ΧΙ. Εἰ μὴ--ψευδεῖς} αὶ συτὰ ἰηϊεγπηοά. τού. 

μὴ Γάλγαλα Οογρὶ. 
(οὶ. 

ὡμοιώθην] ὁμοιωθή- 

Εἰ μὴ Γαλαὰδ εἰ 
ἄρα ψευδεῖς ἦσαν] ἄρα καὶ ψευδεῖς ἦσαν 

ἐν Γαλαὰδὴ ἐν Γαλγαλοις (Χ11. εχ οοιτ, 8 Ροίξεγ. τ.) 22, 

᾿, 36, 42, 49, ς1, ὅ2, 68, 86, ος; 97» 114; 147» 153. 1ὅς, 228, 238, 240, 
410. ΑἸά. Αἰεχ. Ἐεοραγϊ. Απτὸ. Μ5. (Απη. Ἑά. αἱ. ἐν Γάλγαλα.) 
Ργϑετηΐττ. οἱ 87. εἰς Γαλγαλ οι. ἐν Γαλγαλ 1098, 233. Οομρὶ. εν 

Γαλγᾶλα 311. ἱπ σαίραία Ἡϊείοη. ἄρχ. ϑυσιάζοντες} ἀρχ. ϑυ- 

μιαζοντες 23. Ροῃϊῖ αρχοντὲς {παῖτη Ροΐϊ σαν 42, 240. κοζ, ι8ς. 

καὶ τὰ ϑυσιαςήρια] α καὶ ἘΒΕΟΡΕΥ. ὡς χελῶναι] ὡς χελώνες 1 ς3. 

φιαβ τοβμάϊπες Ἡϊετοη. χελῶναι] αεεγυὶ τπᾶτρ. Αττι. Ἐά. ἐπὶ χέρ- 

σον ἀγρ] εἰς χέρσον αγρε 33. ἔπι χέρσον τῇ αγρὰ 87. ἐπὶ χέρσε 

ἀγρᾷ ὙΒΕΟΡΑΥΪ. μρρεγ ἀρίέγιμπι ἀρνὶ. Ἠΐετοι. 

ΧΙ. Καὶ ἀνεχώρησεν] κα και ος, τι8ς. Συρίας] ρτρτηϊτξ, Οὐρ 

49. Ασσυριας 311. ἐν γυναικὶ] ἐν γυναιξι (οοττ. υξ ἰπ Ἐά.) ΧΠ. 

γυναιξι 153. διὰ γυναικὸς Αττῃ. Μῖ8. Απη. Ἑά. καὶ γυναικὶ] και 

ἐν γυναικὶ 22, 23, 26, 30, 40, 42, 49, 51) 65, 68, 86, 8), 91, 9ζ, 9) 

τού, 130, 147, 18ς» 198, 228, 233» 248, 2290, 240, 210, 211. ΟΟιηρὶ. 

ΑΙά4. ΑΙεχ. Ομυγίοίε. νἱ]]. τῶ ς.. ἀκ γυναικὶ ὙΒΕΟρΡὮΥ]. καὶ περὶ γυν- 

αἰκὸς 8ῖλν. Μοίᾳ. καὶ γυν. ἐφυλάξ.] εἰ ἐπ πχοτε οαβοάϊοἶ! Ἠΐετοι. 

ἐφυλάξατο] διεφυλαξατο 68, 87, 97, 228. ΑΙά. 

ΧΙΙΠ. Καὶ ἐν προφήτῃ τ᾿ --καὶ ἐν ᾿προφήτῃ 2.1 α Αἰϊεγιῖτ, σὐπὶ 

ἰηϊογπιεά. 22. ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου] εξ Αιγυπῆου (ΧΠΙ. οοπτ. υἱ ἰη Ἐὰ.) 

26, 49, τοό, 233. Οομμρὶ. Ογη!]}. ΑἸεχ. 111. 1τ8ς- ΤὨκορ ΥΪ. 

ΧΙν. Ἐϑύμωσεν] -Ὁ μὲ 22, 36, 42, ξ΄, ὅς, 86, οζς, 153, ιτ8ὃς, 

(228. δὸ αἱ. τι.) 238, 24ο. Ατπι. Μ8. Ασπῃ. Ἐάὰ. 8[αν. ἐϑυμώϑη 

ὙΒεοραγ. Ἐϑύμωσεν---τταρώργισε] καὶ τραρώργισέ με ᾿Εφραὶμ ἐν 

τοῖς τταραπικρασμοῖς αὐτῷ Οοπιρ!. Ἐφραὶμ] ργαπιῖ. ἐν ΑΙεχ. 

Ἰσραὴλ Αγπι. Ἐά. καὶ ταρωργισε) καὶ τταρωργῆσεν “6. “ με 153. 
᾿ Ἁ Ἁ ) Ἁ 

καὶ τὸν ὀνειδισμὸν καὶ τὸ ὀνειδος 130, 311. λ καὶ τὸν Οογρί. αὖ-͵ 

12} αὐτῶ ΟοπιρΙ. Κύριος αὐτῷ] τγ. (Χ]. πιατρ. Κύριος αὐτϑ.) 22, 

26, 26, 45, 495 ς1, 62, 86, 9ς, τού, 130, 147», 153, τιϑς, 198, 233, 

438, 311. ΑΙεχ. Κύριος αὐτῇ 87, 97» 310. ΑΙά. Κυύυριος αὐτοὺς 91- 

α αὐτῷ Οοπιρὶ. ΟΘεογς. 

1. Κατὰ τὸν λόγον Ἐφραὶμ] λόγων ᾿Εφραὶμ Ατπι. Μ5, Ατρι. 

ἙἘὰ. δικαιώματα] - αὖτε 40. 

ματα αὐτῷ Θεξᾷ Ἰσραὴλ Αται. Μ5. δικαιώματα ἔλαξε Θεξ Ἰσραὴλ 

Αἴ. Εά. δικ. ἔλαδεν αὐτὸς] καὶ αὐτὸς δικ. ἐλαθεν 143. ἔλαθεν 

αὐτὸς] ττ. ΧΙΠ, 26, 42, 49, τού, 233. ΑἸεχ. ελαδεν και αὐτὸς 22, 36, 

ςι, ὅ;, 86, ος, 14}, 18ς,) 238. αὐτῆς ἐλαδεν 130,311. ἄὐτα ελα- 

δὲν 24... ἐν τῷ Ἰσρ.] α τῷ Οοπιρὶ. καὶ ἔϑετο αὐτῶ] α αὐτῷ 53: 

87, 91,97. 228, 310. Οοπερὶ. ΑἸά, ὙΠεορεν!. Οεογρ. καὶ εϑετο αὐτὸ 

62. καὶ εϑετο αὐτω 147. εἰ οίμί! Ἠϊετόῆ. τῇ Βάαλ] τω Βααλ 

22, 36, 40, ς1, 95, 147, 18ς) 238. τὸ (ας) Βααλαμ 62. ᾿ 

11. Καὶ νῦν τροσέϑεντο] καὶ τροσέϑετο 11], (ΧΙ1. πιατρ. και νυν) 

23. 405) τού, 130, 233) 230, 240, 311. κα γὺν 26, 49, 198. ᾿ καὶ νυν 

προσεϑετο 36, 42, (ςτ. οοττ. καὶ ετι νυν) 62, 68, 87, 91» 95» 97» 153» 

τϑς, 228, 310. Οοπρὶ. ΑΙά, Εὲ πκπς σρροίμιι Ἡϊετοι. καὶ νῦν πα- 

λιν προσέϑεντο Ατιῃ. Μ8. Απη. Εα. τὸ ἁμαρτάνειν] Ἔ ετι 2ό, 40, 

49, 68, 87, 97, τοό, 1τ98, 228, 233; 310. ΑἸά, ΑἸεχ. ὙΒΕΟΡΗΥ. τ 

ὥμαρτειν ετι 42. τὰ ἀμάρτεῖν 147. ἀμαῤβτᾶνειν ετι 240. 

ησαν ἑαντοῖς} καὶ ἐποιήσαν αντοις 130, 310. καὶ εποιῆσεν εἄυτοῖς 

24,311. χώνευμα] χωνευματα 40, 43, 40, 130, 198. Οοπηρὶ. χω- 

νευτα 95.) 18:7) 239. ἐκ τῇ ἀργυρίᾳ αὐτῶν] ἐκ χρυσιξ καὶ τ8 ἄῤγυ- 

βιου αὐτῶν 22, 51, 62) 68, 95, 147», 185, 310. ΑἸΙά. ργαπιτῖ. ἐκ τοῦ 

χρυσιβ καὶ 36, 238. ἐκ τε ἄργύυριξ ἑαυτῶν 40, τοό- ΔΑΙεχ. εκ τοὺ 

χρυσια καὶ ἀργύυριε αὐτῶν 86, 1ς3. εκ χρυσιε καὶ ἄργυριδ αὐτῶν 87. 

διαν. Οἴἶγος. εκ χρυσιε καὶ ἐκ τῷ αργυριβ αὐτῶν 97, 1 14, 228. ἐὰ 

δικαιώματα--- Ἰσραὴλ] καὶ δικαι-᾿ 

δ. 

ἔλεον καὶ χρίμα φυλάσσου, χαὶ ἔγίζε πρὸς τὸν 6. 

9: 

10. 

11, 

12. 

λ» 7 : 
καὶ ἐποι- 



Ω ΣῊΗῈΕ. 
ΚΕΦ. ΧΠῚ. 

δ." 2. » 9) ᾿ “ ψ᾽ 4 | ᾿ 7 2. μ ιν ,εωῬ9 ΄ ᾿ αὐτῶν, χατ᾽ εἰχόνα εἰδώλων, ἔργα τεχτόνων συντετελεσμένα αὐτοῖς" αὐτοὶ λέγεσι, Θύσατε ἄν. 
΄ ΄ - 3 ΄ Ἂς ᾿ς 4 ε .. κι ε ΄’ ᾽ 

ϑρώπες, μόσχοι γὰρ ἐκλελοίπασι. Διαᾶ τᾶτο ἔσονται ὡς γεφέλη «πρωϊνὴ, χαὶ ὡς δρόσος ὀρϑρινὴ τς 

12. 

14. 

)ωνιαγίο. δῖᾶν. Μοίᾳ. 

᾽’ “ἃ ἱδμ . ΄ 9.3 ὦ“ ΝΣ  ε 3 Ν ΙΝ ’ 

τρορΕ ΜΘ; ως χνοῦς ἀΤΟ ΠΟ ΜΕΡῸΕ ἀφ μλυρς χα! ὡς στις απο ϑδεῤυων. Ἐγὼ δὲ Κύριος ὃ Ὶ 

Θεός σοὺ ὁ ςερεῶν τὸν ὀρανὸν, χαὶ χτίζων γῆν, ὃ αἱ χεῖρες, ἔχτισαν πᾶσαν τὴν «ρατιᾶν τῷ ὅραν 

γ8, καὶ οὐ παρίδειξά σοι αὐτὰ τῷ πορεύεσϑαι ὁ πίσω αὐτῶν" χαὶ ἐγὼ ἀνήγαγον σε ἐχ γῆς Αἰ- 

γύπου, χαὶ Θεὸν «τλὴν ἐμδ οὐ γνώσῃ, χαὶ σώζων ἐχ ἔς! πάρεξ ἐμξ. Ἐγὼ ἐποίμαινόν σε ἐν τῇ 

ἐρήμῳ, ἐν γῇ ἀοιχήτῳ Κατὰ τὰς γομᾶς αὐτῶν, χαὶ ἐγεπλήσϑησαν εἰς πλησμονὴν, χαὶ ὑψώϑη.- 

σαν αἱ χάρο δι αὐτῶν: ἕνεκα τότε ἐπελάϑοντό μδ. Καὶ ἔσομαι αὐτοῖς ὡς παγϑῆρ, χαὶ ὡς πάρ-- 

δαλις" χατὰ τὴν ὁδὸν ᾿Ασσυρίων ᾿Απαντήσομαι αὐτοῖς ὡς ἄρχος ἡ ἀπορεμένη, χαὶ διαῤῥήξω συγ- 
χλεισμὸν χαρδίας αὐτῶν, χαὶ χαταφάγονται αὐτὸς ἐχεῖ σκύμνοι δρυμδ, ϑηρία ἀγρδ διασπάσει 
αὐτός. Τή διαφθορᾷ σου Ισραὴλ τίς βοηϑήσει: Π8 ὃ βασιλεύς σου ὅτος : χαὶ διασωσάτω σε. 

ἐν πάσαις ταῖς τοόλεσί σου" χρινάτω σε ὃν εἶπας, Δός μοι βασιλέα καὶ ἄρχοντα, Καὶ ἔδωχά 

σοι βασιλέα ἐν ὀργῇ μου, καὶ ἔσχον ἐν τῷ ϑυμῷ μδ. Συςροφὴν ἀδικίας Ἔφραϊμ, ἐγχεχρυμμένη 
ἡ ἁμαρτία αὐτῇ, ᾿Ωδῖνες ὡς τικτέσης ἥξουσιν αὐτῷ" ὅτος ὁ υἱός σου ὃ φρόνιμος, διότι οὐ μὴ 
ε φω ϑ ζ΄ 

ὑποςῆ ἐν συντριξῆ τέχγων. 

ἀωτὸ εἰ ἀγρεπίο (μο Ἡϊΐδτου, κατ᾽ εἰκόνα εἰδώλων} κατ᾽ εἰκονα τῶν ε:- 
ϑωλων 68, 87, 97. 228, 310. ΑΙά, ἔργα τεκτόνων] ἐργα τεχνιτῶν 40. 
συντετελισμένα αὐτοῖς] συγκεχωνευμένα αὐτοῖς Οοπηρὶ. συντετελ. 
αὐτοῖς" αὐτοὶ λέγ.] εονιρίοια : ἀὶε ἱρῇ ἀϊομπε : Ἡϊΐετοη. αὐτοὶ λέγεσιν 

ὅς. δὰ βη. οοπι.} λ 1.3. ϑύσατε ἀϑρώπους) ϑυσατε ανϑρωποις 

239. μόσχοι γὰρ] α γὼρ (οτηρί. 
111. ἔσονται---πρωϊνὴ] τὸ ἔλεός μου ὡς νεφέλη πρωϊνὴ "Ομγγ(οἵξ. 

νἱϊ. 282. καὶ ὡς δρόσος ὀρϑρινὴ] α 239. πορευομένη) παραπορευ- 
ομένη 40, 42. τοορένομενοι 239. διερχομένη ΟΟΙηρί. ὡς χνξς] ὡσ- 
περ χες 1Π|| 26, τοό. ἢ ὠσπὲρ χνὲς ΧΙ]. Ῥγδεπλῖτῖ. καὶ 22, 36, 40, 

43, ξι, 228, 238. ὠὡσπερ χνὲς 40, 198, 233. ΑἸεχ. καὶ ὡς αραχνη 

62, (66. ΓΏΔΓΡ. ὡσπτερ χΒῸ) 955. 147ν.153, 18ς. χαὶ ; ἀραχνη 240. καὶ 

ὡσεὶ ἄχνη Οοιρὶί. ὡς ἄχυρον δῖαν, Οἴἶεορ. ὡς χνὲς ἅς. δά ἤη. 

ςοπ1.} κ' ραΐεα ε βμεχε (εἰ ρμϊοὶς ἐς 7011) ταρία “εν ίπε, βομὶ ξωπιμς ἐπ 

ἀποφυσώμενος] -ἰ- λαιλαπὶ 22, 36, ςΙ, 238. 
ἀποφυσωμεένη λαιλαπι ὅ2, (86. τηᾶτρ. αποφυσομενος) ος, 147, 153, 
χϑς, 240. φυσωμενος 87, 919 97, 228, 210, ΑἸά, ΤΠΕΟΡΆν]. ἀπο- 
φυσωμέῤη Οοπιρί. α ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ ὡς ὠτμὶς] καὶ ὡς ατμος ἀπὸ 
ακριδοὸς 22. και ὡς ατμος (36. εχ οο17.) 40, 51. 238, αὡς τς3. καὶ 
ὡσεὶ ἀτμὶς Οοπιρὶ. καὶ χνξς δῖαν. Οτος. ἀπὸ δακρύων] ἐκ καπνο- 
δοχης {Π (Χ11. πιᾶτρ. υἱ ἴῃ Ἐά.) 22, 26, 26, 49, ς΄, τοό, 198, 233. 
(238. ργα (οῖρι. απὸ ἀκριδος.) απο καπνοδοχῆς 23) 40. ἀπο ἄκρι- 
ϑὼν 62, 8ό, ος, 147, 18 ς. Οοπιρί. ΑἸεχ. Ατη. Μ8. Αγηι Ἐά.  κα- 
πνωδης 68. ΑἸά. -Ἐ καπνοδοχης 87, 97, 228. - χαπνοδοχεις 91. 
ἐκ καπνοδοχὴς ἀπὸ ἀκριδὼν 1:3. ἀπὸ ἀκριδὸος 240. απὸ ἀκρίδων 
καπνοδοχης (εχ οοττ.) 310. ἀπὸ καπνοδόχου ΓΈΣΟΡΕΥ. ἀποφυσώ- 
μένος λαίλαπι δ8ἷλν. Οἷτοξ. Ἅ(ε ἰοειβὶς Ἡϊετοη. 

ΙΝ. ᾿Εγὼ δὲ Κύριος) α δὲ ὅ5, 147. (31ο. δἀάϊε, δ εδά. πη. ) ΤΠοο- 
ΡΑγ]. α ϑὲ Κύριος Ογτῖ!!. ΑἸεχ. νοί. υἱΐ. ρατῖ, ἢ. ρ. τοφ. ἐγὼ εἶμι Κύ- 
ριος Ατηγ. Μ5. Αττῃ. Ἑαὰ. ὁ Θεός σου] α σου (Δἀάϊτ. ἔργα 11η.) Χ 1]. 

ὁ σερεῶν)] α ὁ ΧΙ]Π, 22, ς1) 62, 95» 147, 153») 18ς» 108, 233, 238, 311. 
Ογη!]. ΑἸεχ. . εἶτ. ὁ ςερεῶν --ὀπίσω αὐτῶν] αὶ οὐπὶ ἱπιεττηοά. (οπιρὶ. 
βαθεῖ ὧὩὉ “Ὁ ΑἸεχ. ὁ ςερεῶν τὸν ἐρανὸν] α Θεογξ. 
ατὸον 229 23, 26, 26, 42, 49, 62, 86, οἵ, 9ς» 97. 1οὅό, 147. 153, τϑς, 

108, 228, 233, 238, 210) 311. ΑἸ]ά. ΑἸεχ. ὙεορΡΆγ]. Ογη}}}. ΑἸεχ. 1. 

οἷ. ἔκτισαν] ἑπλασᾶν 23, 42, 68, 87,91, 97, 228, 310. ΑΙά, ὙΤΒεο- 
ΡΥ]. ἐποίησαν 439. πᾶσ. τὴν ςρατ.}. τὴν 51. τ πασαν 68, 87,01, 
97, 228, 310. ΑἸά, ὙΒεοργῖ. πασας τας φρατιᾶς τ14. τῇ ἐρανβ) 
αντα 42,68, 97, 228. Αἰά. τῶν ερανων 153. αὐτὰ] ος, 1ς3, ι8ς. 
Αττι. Μ8. Ασηι Ἐὰά. τῇ τορεύεσϑα!]} τα πορευθῆναι ((ογ. τορευϑε- 
να!) 49. Ἐ σε 65, 68, 95; 97. 147, ι8ς, 228, 310. ΑἸά. αὶ τῇ 153. 
καὶ ἐγὼ] α καὶ Οοπηρί. ἐκ Ὑὴς Αἰγύκα}. ἐκ τῆς Αἰγυπῖς ος. καὶ 
Θεὸν] και Θεος 68. ΑἸά. οὐ γνώσῃ] οὐ γνωσει 26, 147. δκχ ἐςι 68. 
ΑΙά. ταρεξ ἐμ5] παρεχτος ἐμε 40. 

Υν. Ἐγὼ ἱποίμαινόν σε} ἐγὼ ἐποιμᾶνον σε 526. 
49. ἐγὼ ὁ ποιμαίνων σε ΟοπιρΙ. ἐν τῇ ἐρήμῳ] α τῇ οἵ. 
ἀοικήτῳ] ἐν τῇ αρικητω 26, 49. 

ἔγω ἐποιμανᾶ σε 
ἐν γῆ 

ὟΙ, καὶ ἐνεπλήσθησαν] λ και 40, τού. Βεθεῖ καὶ ἴῃ οὗδτ. πιΐῃ. 

ΑΙεχ. καὶ ἐνέπλήσϑ. εἰς πλήσμ. 7 ἰνέδλεπον καὶ ἀπέλανον Ατηϊ. Μ5. 

Ατηρ. Ἐά. ἕνεκα τότε} ἐνεκὲν τατας (ΧΙ. εχ οοῖτ.) 26, 42, ξ1, 62, 
86,8), 91, 95. 147, τϑς, 248, 238, 310. ΟΥ̓], ΑἸεχ, νοὶ. υἱ, ρατί. ἱ. 

νος. ἹΡ. 

Ῥ.98. δια τοῖο 116, 311. εἐνέχεν τατῶν 1ς3. 

.. 438, 240. Τεορῇγὶ. 

ἣ 3 Ὶ 

τὸν ἐρανὸν] ᾿ 

αἴ ἴῃ ΕΑ.) 130, 230, 311. 

2 ν΄ ε7 ν » ΄ 7 2 “7 “-ς 
Εχ χειρὸς ἄδε ῥύσομαι, καὶ ἐκ ϑανάτου λυτρώσρμαι αὐτός" “ποῦ ἡ 

ἕνεκα τότων (οτηρί. 
ΝΙΙ. Καὶ ἔσομαι αὐτοῖς} ἔσομαι δὲ αυτῷώ 24οσ. καὶ ὡς πάρδα- 

λις} α ὡς ὙΒεορηγ!. ᾿Ασσυρίων] ργαεπηϊτι. τῶν 42. 
ΝΠ. ᾿Απαντήσομαι αὐτοῖς] ἀπατήσομαι αντοιῖς οοἵτ. 49. ῥργᾶ- 

πὐϊί. καὶ 2311. συναντήσω αὐτοῖς Οοτηρί. ὑπαντήσομαι αὐτοῖς Ὅγ- 
Τ1}1. ΑἸοχ. 1ἷ.. γότ. ὡς ἄρκος ὡς ἄσαρκος 62. ὡς αβκτος 86, 110, 

31:1. Οἡρεη. 111. 29). ἢ ἀπορουμένη) α ἡ ΧΙ], 22,16, 16, 40, 42, 49, 
ξΙ, ὅ;, (86. πηᾶγρ. ατεχνουμενη) οζ. τού, 147, 1ς3, 18ς, 108, 238. 
(οιρί. ΑἸεχ. Οὐρεοη. Ογτ!]. ΑἸοχ. 1. οἶς. ΤΠοορῆγ]. ητεχνωμενη 23. 
απωρνομενὴ 130,311. συγκλεισμὸν ἱπίετίογα Ἠΐϊετοη. καὶ κατᾶ- 
φάγονται αὐτὲς] καὶ φαγονται αὐτὰς ΟἹ, οζ, 18ς. ΑΙεχ. χαι φαγων- 

τῶι αὐτας 2310. καὶ καταφάγωνται. αὐτὰς ΑΙά. ἐκεῖ σκύμνοι] ἔχοι 

σχυμνος 1ς3. κα ἐκεῖ Ατπι. Μ8. Ασῆι. Εἀ. ϑῖαν. Μοίᾳ. δρυμξ] δρυ- 
μῶν ΟομΡΙ. ϑηρία ὠγρξ] ργαπηις, καὶ 25, 36, 40, 45, εἴ, 62, 8ό, 
οζς, 97» 147» 153, τϑς, 228, 238, 3210. ΑΙά. Ὑεορἢν}. Αγ. Μϑ. 

Ἀγη. Ἑά. 

ΙΧ. Τῇ διαφϑορᾷ σου] τὴ διασπορα σου 22, 26, 36, 40, 40, τοϑ, 
τίς βοηϑήσει] -ἰ- σοι 42, ὅ2, 86, (φτ. ἴυρτα 

1ἴη.. δΔῸ ἷ. τλ.} ος, 114) 147, 153. 18ς, 240. Ατῃ. Μ5. Απη. Ἑά. ϑ[αν. 
Χ. ΠΣ ὁ βασιλεύς σου] κα ὁ (ςτ. ροίεεα δἀάϊε, δὸ εαά. πι.} Οοπηρί. 

τος] α Οοπιρὶ. καὶ διασωσάτω] ῥγαιτηῖτε. σήτω Οομηρί. κα καὶ 
Ασηι. Ἐά. ϑ8ἷαν. Μοίᾳ. ἐν πάσαις] κα πασαις 49,333. ἐπι πασαις 
τς3. ταῖς πόλεσί σου] α σου 26. κρινάτω σε] Ρτγαβπηΐτ. καὶ 22, 
36, ξι, ὅ;, 86, 95, 147, τϑς, 238. Οοτρὶ. δῖαν. Μοίᾳ. ὃν εἶπας} 
ὃν εἶπες 40. περὶ ᾧ εἶπας ϑῖαν. Μοίᾳ. 4 φιο αἱκὶβὶ : Ἡΐετοῦ. 

ΧΙ. Καὶ ἔδωκα σοι) καὶ ἐδωκε σοι 1ς3. εγω δὲ ἐδωκα σοι 340. 
καὶ ἔδωκα αὐτοῖς Ογεῖ!]. ΑἸεχ. νοὶ. νὶ. μαι. ἱ. Ρ.. 232. ἐν ὀργῇ μου) 
ἐν ΤΆ ὀργὴ μου 452. καὶ ἔσχον] καὶ ἀνεσχον (ΧΙ]. οχ οοττ.) 22. (36, 
τηᾶγρ. ΔὉ αἱ. τι. υἱ ἱπ Εά.) 42, εἴ, 62, 68, 86, (8). ἔςτ. ἀνεχον) ος, 
97. 147. 1.53, 18ς, 228, 238, 310. ΑἸά, ὙΒεορΗγ. ἐν τῷ ϑυμῷ με] 
α Τῷ 49... ἐν τῶ ϑύυμὼ σου 130) 311. 

ΧΙ]. Συςροφὴν] συγροφη 22, 36, 45, 40, ς1, 62, 68, 8), (9:1. ςοιτ. 
Ὁ 4]. πι.} ος, 97» 147» 153» 18ς, 228, 238, 310, Αἰά. συναγωγὴ 
Οοπιρί. Οπυτεέραιο Ἡϊετοη. , ἐγχειρυμμένη] χεχρυμμενη (ΧΠ]. οοῖτ. 

ἡ ἁμαρτία αὐτῷ] αδικια αὐτῷ 1ΠΠ|| 26, 
τοῦ. ἡ αδικια αὐτὰ 16, 40, ς1, 130, (238. πιᾶγρ. υἱ ἰ8 ἘΔ.) 211. 
κος, τϑς. Οοπιρί. Αἰεχ. α αὐτῇ ὙΒΕΟΡΏΥ. 

ΧΙ͂Ι. Ὡδὴ νες] Ῥυαετηῖιε, καὶ οἵ. ὡς τικτόσης} ὡσεὶ τικτόσης 
Οσπρί. ὡς τικτάσης ἥξουσιν αὐτῷ Ὁ ἡξωσιν αὐτὼ ὡς τικτεσης 26, 
τού, Αἰεχ. ὁ υἱός σου] ὃ υἱος μ 153» 311. ὁ υἱὸς αὶ ΑἸόχ, κα σὰ 
δῖαν. Μοίᾳ. ὁ φρόνιμος] ου φρονιμος (υ ἔργα 11π.} ΧΙΠ. διότι οὐ 
μὴ] διοτι νυν αὶ μη (ΧΠ]. νυν δὐάϊε. ἔργα [ἴπ.) 229 36, ςτ, 62, 68, 86, οτ, 
9ς,9).147ν.18ς,228,2328,230, 310. (πρὶ. ΑἸά. ὙΤεΟΡΕΥ]. Αστι. Εά. 

ἐγιν ὁ μὴ τς3. διότι νῦν ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἐν συντριδῃ] συντριδην ἾΣ 
πᾶσαν συντριδὴν ϑίαν. Οἰΐτορ. τέκνων) “- αὐτῷ 22, 36, 43, δ: ὅς 
94, 147. 1539) τϑς, 228, 240. δίαν. Οἴτορ. 

ΧΙΝ. ῥύσομαι] - αὐτας ΧΗ, 22, 23, 36, 49, 42,49. 51, 65, 68, 

87, ος, 97, 1ού, 130, 147, 1ι8ς, 108, 228, 233, 238, 239, 240,.310, 

411. Οομρὶ. Αἰά. Αἰεκ. ΤβοορΡὮΥ]. ΕμέΡ. επι. ἔνδηρ. Ρ. 166. Απη. 

Μϑ. Ατηι. Εὰ. 8.αν. Οἷἶτος. ρυσωμαι αυτες 26. λυτρώσομαι αντον 
1ς3. ἐγϊρίαπι ο.. Οτίφει, ἵν. ς (1. λίδεγαδο εο! Ἡΐϊετοῦ. καὶ ἐκ ϑᾶν 
Ῥ 
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ἀγαξζηρανεῖ. τὰς φλέδας αὖ 

! 

Ν 

ΑΦΑΝΙΣΘΗΣΕΤΑΙ Σαμάρεια, ὅτι ἀντέςη πρὸς τὸν Θεὸν αὐτῆς" ἐν ῥομφαίᾳ “σεσένται αὐτοὶ, 

᾿ “23 ΄ 2 ἊΨ 2. “ ΄, : 

καὶ τὰ ὑποτίτϑια αὐτῶν ἐδαφισϑήσονται, καὶ αἱ ἐν γαςρ! ἔχδσαι ἄντων διαῤῥαγήσονται. ᾿Επι- 

ςράφησι Ἰσραὴλ, πρὸς Κύριον τὸν Θεόν σου, διότι ἠσθένησαν ἐν ταῖς ἀδικίαις σα. Λάξετε μεϑ᾽ 

"Ψ “29 ἶ ε “Ὁ ' » “ὦ ᾿ . ͵᾽ 

ἑαυτῶν λόγους, καὶ ἐπιςράφητε πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν" εἴπατε αὑτῳ, ὑπὼς μὴ λάξητε ἀδὲ- 

7 ᾿ ΝΗ 7 2 Ν ".,}4μιἱδ , Ν ΄ ξ- “ἢ 9 Ν 3 Ν 7 ες “Ὁ 

χίαν, καὶ λάξητε ἀγαθὰ, χαὶ ἀνταποδώσομεν καρπὸν χείλεων ἡμῶν. Ασσὰρ οὐ μὴ σώση ἡμᾶς, 

3 3ϑ}ϑχςν ῖ ΕῚ 9 ’ » ν Ν, Ἅ -.--«-ε ἴω “ἦὟἪ ΝΜ »“, τὰ ε: α δ τῷ ὰ 

ἐφ᾿ ἱππον ὃχ ἀγαξησόμεϑα" ὅκετι μὴ εἴπομεν, Θεοὶ ἡμῶν, τοῖς ἔργοις 'τῶν χειρῶν ἡμῶν" ὁ ἐν σοὶ 

ἐλεήσει ὀρφανόν. 

ὀργήν μδ ἀπ᾿ αὐτῇ. Ἔσομαι ὡς δρόσος τῷ Ἰσραὴλ, ἀνθήσει ὡς χρίνον, καὶ βαλεῖ τᾶς ῥίζας αὐ-. 

΄ 

τ ὡς ὃ Λίδανος. 

νώτου] α και: 26, 49, τοῦ, τοϑ, 433. ΟΟΩΡΙ. ΑΪοχ. λυτρώσομαι αὖὐ- 

τὲς} ελυτρωσαμὴν ἄντὲς (εχ οοστ.) Χ1Π. λυτρωσωμαι αὐτὰς 26. ρὺυ- 

σομαι αὐτὰς ο1, 153. λυτρώσομαι αὐτῶν τὰς ψυχῶς Ἐυὲεῦ. 1. οἷς, 

αὶ ἡ δίκη σε] τ ἡ νικη σε (22. νικη 6Χχ οο17.} 130, 311. Ογηῖ!!. ΑἸεχ. 

νοΐ, '. ρατῖ. 11. Ρ. 4οο. (Οἐ. νοὶ. νἱ. Ρατῖ. 1. Ρ- 5. εἴ 41.) Απῇ. Μδ. Ασαι. 

Ἐὰ. τ καὶ διαϑηκη σον ς΄, 238:. τὶ ἡ θίκη σου---ἀδὴ] τῦ σὲ 9ά- 

γατε τὸ νῖκος; τϑ σὰ ἄδη τὸ κέντρον ; ΑΙΏδη, 1. ς7. τὸ σὲ ϑάνατε τὸ 

κέντρον; τῦ σὲ ἄδη τὸ νῖκος; ΟΙγίοία. 1]. 751. τὸ σὲ ϑάνατε τὸ 

νἵκος; τοῦ σὰ ϑάνατε τὸ κέντρον; Εαὲεῦ. 1. οἷζ, τὺ τὸ κέντρον σου} 

α σου ΤΠδορῆγὶ. κέκρυπΊ]αι] κεκλειγαι 130,.311. ἀπὸ ὀφθαλμῶν 

μον] εξ οφϑαλμὼν μου ΠῚ, 26, 40, 42,49, τού, 198,..33. ΟΠ]. 

απο οφϑαλμὼν σε 36, ςἴγ 6, 86, 95, 130, 147, 18ς, 238, 240, 311. 

ΧΥ. Διότι ὅτος] α ὅτὸς 310. διότι αὐτὸς Οοιηρὶ. ἀναμέσον 

ἀδελφῶν]. -Ἐ σου 68, 8), 97, 228. ΑἸά. διαςελεῖ] διαςελλες Π], 62) 

τού, 147,13. ἀνατελεῖ ὙΒεοΡΗγ.. ἐπάξει} “Ῥ Κύριος 25,36, ςτ, 

ὅ5, 86, ος. 114. 147, 153, 185, 238. ἐπαζω «οτῖ. τοό. καύσωνα 

ἄνεμον) ἴτ. ΧΙ], 22, 26, 36, 42, ςἴ, ό;, 86, 14791ς3,238, 316. ΟΠ}. 

ΑΙεχ. ἀνεμον και καυσωνᾶ 95.114. ιϑς. Κύριος7 κα 22, ςἴ», ό;, 86, 

᾿ς, 114, 147, 18ς, 311. Ροηϊζ πριν ροίξ ἐρήμε Αἴεχ. 

μ8] εκ γῆς ἐρημδ 23. ἐκ τῆς γῆς ἐρημδ 311. 

(ΧΙ. εχ οοττ) ον 130, 211. Οοπιρὶ. Αγα). Μ5. Ατπι. Ἑά. μερὲγ τος 

Ἡΐετοθ. καὶ ἀναξηρανεῖ ] αὶ καὶ Οοπιρί. τας φλέβας αὐτὰ] τὰς 

διωρυγὼς (εαπαϊε:) αὐτῷ 81αν. Οἰΐτγορ. ἐξερημώσει] ργαιῖττ. καὶ 36, 

42, κι, 62, 86, ος», 97, 142» 153» 1τ8ς, 228, 238, 3το. Αἰά. ΤΠΘΟΡΥΪ. 

τὰς πηγὰς αὐτῇ} τας τληγας αὐτῇ 62. αὐτὸς καταξηρανεῖ 1) θεῖ 

(110. κατα ρυπέεῖ5 ποίαϊ. Χ11.. «τὸς ἐρημώσει 23, 51) 6“, 86, 14.7.9 

238. δ8τὸς καταξζηρανει 23, 26, 36, 42) 49, τοῦ. Οὐοπιρὶ. ΑΪεχ. αυ- 

τος ἕηρανει 68, 87, 97. 130, 228, 310. ΑἸά. ὙεορὮγ}. τος ξηρανει 

ο1, 153, 239, 311. 95» 114, 18ς. τὴν γῆν αὐτῷ τὴν ΧΙ], 130, 

230, 311. λθ5ν, 114) 18ς. λ αὐτα (ροίϊελ δά άϊι. ΔΌ Ἄεϑάσιη τ.) 49. 

καὶ σάντα τὰ σκεύη] καὶ σαντα αὐτὸ τὰ σκευὴ 62, 95, 147. ιτϑ8ς. 

α τὰ (βαθεῖ ἔυρτα [1π.) 238. τὰ ἐπιϑυμητὰ αὐτῷ} αὖτε τὰ ἐπιϑυ- 

μῆτα 22, 51) 86. α αὐτα 36, (49. ροΐϊεα δάάϊε, ΔΡ ἐδά. τ.) 62, 95; 

141, 153) 18ς, 238. Οομμρ!. ἀρίάεναδιὶ]α Ἡϊετοι. 

3 “ΦΧ ἢ 

εκ τῆς ἐρῆ-" 

1. ᾿Αφανισϑήσεται Σαμάρεια] ργρεπιϊτί, νυν δειϑό. ὕτι ἐἰντέρη] 
οτι ἀνεζη 239,311. πρὸς τὸν Θεὸν] α τὸν, ΟΟμηρ].᾿ πεσᾶνται αὖ- 

τοὶ] α αὐυτοι (Χ11. ἀεῖει.) 22, 26, ς1, 62, 9ς, 97» 130, 147, 153, 18) 
228, 238, 2305 310, 211. Οομρὶ. ΑἸά. Ατπι. Μ5. Αση). Ἑά. σεογρ. 

δῖαν. Οἷἶτορ. ἐσγγμεηὶ Ἡετοη. 
νηπηα αὐτῶν (τα νηπηὰ ἴὌρτα {τρὶ. 80 αἱ. η..) τοό. ἐδαφισϑήσον- 
ται] εδαφισϑησεται 22, 26, 40, ςτ,6:, 68, 87, 97, 147. 228, 238, 310, 
Οὐομιρὶ. ΑΙ4. καὶ αἱ ἐν γαςρὶ] α αἱ 36. ἔχουσαι αὐτῶν] (τ. 22,.36, 
ςι, 6,86,9 ς, 147ν»153,18ς,238. διαῤῥαγήσονται] αφανισϑήησονται 
153. διαρπαγήσονται 239. διαρραγήσεται (οοιτ. υἵ ἴῃ ἘΔ.) 210. 
ΟΠ. Ἐπιρράφηϑι Ἰσραὴλ] ἐπιγραφητι Ἰσραηλ ΧΙ], ος, τοό, 130, 
147, 153, 18ς. ΟὐΟπηρὶ. επιςραφηϑι δῃ Ἰσρὰηλ 42. εἐπισραφηδι 1ε- 
ρουσαλημ (228. πιᾶγρ. υἱ ἴῃ Ἐά.) Α]ά. πρὸς Κύριον] ἐπι Κυριον 68, 

87, οἵ» 97. 139, 228, 310, 311, ΑἸά, Ὑπεορηγι. τρὸς Κύριον τὸν 
Θεόν σε} α Θεοτρ. διότι ἠσϑένησαν] διοτι ησϑενησας 46, 36, 40, 42. 
49, ς1,) όα, 86, οι, 9ς. 97, τού, τᾶὃς, 198, 228,.2328, 230, 310, 311. 

Οοιρὶ. Αἰέχ. ἘΒεορηγὶ. Ογη!]}. ΔΙεχ. 11, 2ς. Ατηι. Μ5. Ασπι. Ἐά. 

᾿φυὶα ἰηβηπισίης ἐς ἘΠΙΕΤΟΠ. ἀδικίας σε} κα σὰ ὙΠΘορΡὮγ].. 

3. 3 24. λᾺ 1 

ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐυτες 

Ὶ νι ε ’ Φ. “ὁ Υ 

καὶ τὰ ὑποτιτϑια αὐτῶν] και τα 

» 

.Ν αὐτὰς} αγαπήσω αὐτῶν τ98. 

5.2 ἐν 7 » 5.» 7 5Ξ.Ν ε ,ὔ ω“᾿ » 2 Φ 

Ιάσομαι τᾶς χατοιχίας αὐτῶν, ἀγαπήσω αὑτῆς ομολογῶς, ὅτι ἀπεςρεζε τὴν 

ε 39. ᾿" ε 3 ’ 

Πορεύσονται οἱ κλάδοι αὐτῶ, καὶ ἕςαι ὡς ἐλαία χατάχκαρπος, καὶ ἡ ὑσφρασία 

1Π. Λάξετε] ἀαναλαξετε ος, 18ς. φέρετε ΟἸγίοί, ᾿. 418. μεθ᾿ 

ἑαυτῶν λόγους} -- πολλὲς 62, 86, τ47. Ῥίοςορ. ἴῃ (Αι. ΝΙς. ἴοπι. ἱ. 

Ρ. 389. καὶ ἐπιρράφητε!] καὶ ἐπιςρέψατε ῬτοςΟΡ. υδὶ ἔιργα. κα καὶ 

Ὅοταρι. τωρὸς Κύριον τὸν Θεὸν ὑμῶν] “4 Τονιίπμη; Ἠΐετοη. τὸν 

Θεὸν ὑμῶν] τον Θεὸν ἡμῶν 23, (ιοό. σοιτ.} 311. αὄ 87, 91, 97, 228, 

410. Οοπιρί. ΑἸά. Ργοοορ. υδ] ἴαρτα. ὙΠΕΟΡΗΥΙ. (τοῦς. ἔπατε αὐ- 

τῷ] - δυνασαι τασαν ἀφελεῖν ἁμαρτίαν 20, 26, ς΄, 228. -Ἐ εδάεπὶ 

ἔοετε 8:|δν. - δυνασαι σασαν αφαᾶιρειν ἀμάρτιαν (62, 147. ἴοτγ. αφε- 

ρειν) 86, 95, 153, 18ς. (228. πιᾶγρ.)} εἰπέτε ἀντὼ τού. εἰπατε γὰρ 

δυνασαι τασαν αφαίροιν αμᾷρτιαν 240. “ δύνασαι ὠφαιρεῖν ἁμιαρ- 

τίας ἡμῶν Ατὴ. Ν8. ἢς, θπε ἡμῶν, τη. Ἐά. λάβητε 19] λαλη- 

σητε (:6. ἴογ. λαλησειτε) τού, 230. αναλαξητε 1.4. καὶ λάβητε 

ἀγαϑὰ]} καὶ ινα λαξδητειαγαθα22, 36, ςτ, 62, 86, 95,147, 18, 228, 

218. και αναλαθητε αγαϑα1ς3. καὶ λαλῆσητε ὥγαϑα 230. καὶ 

λάξετε ἀγαθὰ ΑΙεχ. καὶ ἀνταποδώσομεν] καὶ ἀνταποθωσωμεν 26. 

Οομρί. χειλέων ἡμῶν] Ἔ καὶ -ἐντρυφήσει. ἐν ἀγαϑοις ἡ καρδιὰ ἡμῶν 

409, 311. Ἔ εαάσπι, πἰἢ ἡ Ψψυχη ἡμῶν, ὅ2. -Ἐ ελάεπι, οὐπὶ ὑμῶν ἈτῸ 

ἡμῶν, 130. Ἔ εδάεπι, πἰῆ ἐντρυφηση. 239. -Γ΄ καὶ ἐντρυφήσῃ ἔν ἀγα- 

ϑοις ἡ ψυχη πμων 86. -ἰ ελάεπι, οὔυπὶ ὑμῶν Ῥγὸ ἡμῶν, 147. α ἥμῶν 

240. -Ἐ εαάεπι ἔεσε Ασα. Μ5. Ασηι ἘΔ... ; 

ΙΝ. ᾿Ασσὲρ] ρταεαιίτι. καὶ σοπιρὶ. ἐ μὴ σώσῃ ἡμᾶς] καὶ μη σω- 

σει ἡμᾶς 16, τοό. οὐ μη σωσηυμᾶς ο(5130) τϑς, 31 1. οὗ μὴ σώσει 

ὑμᾶς 147. μη 439. κοὐ Οοπιρὶ. οὐ σώσει ἡμᾶς Ὑπεοργ!. ἐφ᾽ 

ἵππον] ἐφ᾽ ἵ᾿ππὼν 11, 36, 42, 62, 8ό, ος, τού, 130, 147» 18; 228, 

528, 311. ἔφιπποι (Ή0) 198. ῥιαεποῖττ, καὶ Ὑ ΘΟΡΕΙ. ἐκ ἀναξη- 

σόμεϑα) οὐκ αναθησωμεϑα 46, 147. δκέτι μὴ] εἐκετι "ὶ μη ΧΙ], τό, 

87, 91, 9ς, 97. 153» 18ς» 228, 310. ΟομηΡ]. ΑἸά. ὙΠεορηγ. εἶπο- 

μεν} εἰπώμεν ΧΙ], 62, 87, 95. 147) 185,233» 310. Οοιηρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 

ὃ ἐν σοὶ } ρτοοπηῖτξ. ὁ Θεος 22. ργββιηϊῖ, οτι 46,65, 86, 147,38. Απη. 

Μϑ8. Ατων. Ἐά.. ϑίαν. Οἴἶτογσ.. γι. κἄν ο1. οτι ἕν σοι 94, ιϑς. 

“ἢ συνεχως φαιίνομενος ἄνριος 240. ὃς ἐν σοὶ σοπιρὶ. α ὁ ὙΓΒΕΟΡΗΥΙ. 

ἐλεήσει ὀρφανόν] ἐλεεις εἰς ορφᾶνον τού. ἐλεεῖς ὀρφανόν Οοανρὶ. 

Ψ. τὰς κατοικίας αὐτῶν] ἀσόϊ!αϊονε: ἐογμπε Ηἰεγοη. ἀγαπήσω 

ὁμολόγως} ομολογησω ό;, 86, 147. 

ομολογειν 239. ὁμολογεμένως ΟΟτΡΡὶ. ἑκασίως Α΄η. ΜΙ. Ατηι. Ἑά. 

πιαηίζεβε Ἡϊεῖοθ. ὅτι ὅς. δὰ ἔη. ςοπ1.} φμΐα αυεγα 4“ γα νιεᾶ αὖ 

εἰς. Ἠΐετου. ὅτι ἀπέρρεψε] διοτι ἀποφρεφω (οοττ. απερρεψεν) ΧΤΙ. 

διοτι αἀπορρεψω 26, 40, τού. ΑἸεχ. διοτι απεγρεψα 42. διοτι απ- 

ἐξρεψε 97, 198, 228, 233, 310. ΑΙά. ὙΠΕΟΡΒΥΪ. ὅτι ὠπέσρεψα (Οοπηρί. 

τὴν ὀργήν μου] εν τὴ οργὴ εχ οοιτ. ΧΙ, ἡ οργη μου 22, 23, 26, 36, 

40, 42, ξιν 62, 68, 86, ο1, 95. 97. 147» 153» 185) 428, 238, 239, 340, 

410,411. ΑἸά. ΤοΟΡὮΥΪ. Αὐηλ. Μ9. Αγ. Βα. ϑ8ιδν.. οργὴ μὲ 110, 

198. κα τὴν Οομρὶ. ἀπ᾽ αὐτξ] απ' αὐτων 1Π|(Χ]1]. εχ ο017.) 23» 

26, 36,.40, 42, 405 ς1. 62,68, 86, 87.091; 9597» τού, 130, 1479 184» 

198, 228, 233, 238, 240, 310, 311. ΟΟΠΊΡΙΪ. ΑΙά4. ὙΠΒΕΟΡΗΥΙ. 

ΝΙ. ἜἜσομαι] ργαεπιῖῖ. καὶ 26, 26, 42, 40, 8), 97» τού, 228, 310. 

ΑἸάὰ. Αἰεχ. Τβεοραγῖ. ὡς δρόσος] α ὡς 240. ἀνθήσει} ανϑησὼ 

411. Ργαοιοῖτς. καὶ Τ᾽ ΒΕΟΡΕΥ]. ὡς ὃ Λίβανος] α ὁ 45, ὅ2, 8ό, 97» 

τού, 147) 228, 439, 310,311. ΑΙά. Αἰεχ. ὡς ὁ δρυμός 8ἷᾶν. Οἰἶτοξ. 

ΝΠ]. οἱ κλάδοι αὐτῷ] οἱ κλαϑοι σον 40. καὶ ἔςαν] καὶ ἐσονται 

65, 86, 147. καὶ ἡ ὀσφρασία αὐτϑ} καὶ ἡ οσφρασις ἄντα (ΧΙ. εχ 

οοττ.) “6. καὶ ἡ οσῴρανσις αὐτὸ 40. χᾶαὶ ἡ οσφρησις αὐτῷ 153. ΧΩ 

Ν 

φῷ 

ἡ εὐφρασια 240. καὶ ψεκάσει (αἰ. ἀναβήσεται) ὀσφρασία αὐτὰ Ατπὶ. 

β ΚΕΦ, ΧΙ 

δίχη σοὺ ϑάνατε; “8 τὸ κέντρον σοῦ ἄδῃ; σαράχϑησες χέκρυκλαι ἀπὸ ὀφθαλμῶν μου: Διότι 

οὗτος ἀγαμέσον ἀδελφῶν διαςελεῖ; ἐπάξει καύσωνα ἄνεμον Κύριος ἐκ τῆς ἐρήμόυ ἐπ᾿ αὐτὸν, χαὶ 

σῦ, ἐξερημώσει" τὰς “πηγὰς αὐτῇ" αὐτὸς χαταξηρανέϊ τὴν γὴν αὖτ, 

᾿ς καὶ πάντα τὰ σχεΐη τὰ ἐπιϑυμητὰ αὐὖτξ. ΕΣ ἐκῷ . ν Ὑὰ: 5 πο κα 

18. 



Ὧ ΣῊ Ε. 
ΚΕΦ. ΧΙν. 

8. αὐτῇ ὡς Λιξάνε. Ἐσιςρέψουσι χαὶ χαϑιδνται ὑπὸ τὴν σχέπην αὐτξ, δα ξντανα καὶ μεϑυσϑήσον- 

9. τᾶι σίτῳ" χαὶ ἐξανϑήσει ὡς ἄμπελος" μνημόσυνον αὐτῇ, ὡς οἶνος Λιξάγου Τῷ ᾿Εφραίμ' τί αὖ- 
“-,ΜψΜ ν 347 5» νΧν 9 . ΠΝ Ν ΄7 » 2 »».μνΊνεν ᾿ ζ΄ 

τῷ ἔτι καὶ εἰδώλοις ; ἐγὼ ἐταπείνωσα αὐτὸν, χαὶ χατισχύσω αὐτόν: ἐγὼ ὡς ἄρχευϑος πυχάζου- 
3 32. “Ὁ ΄ [ν ΄ ἣν ων 5 Ν : 

σά, ἐξ ἐμδ ὁ χαρπός σου εὕρηται. Τίς σοφὸς χαὶ συνήσει ταῦτα ; ἢ συνετὸς καὶ ἐπιγνώσεται 

αὐτά ; ὅτι εὐϑεῖαι αἱ ἁδοὶ τ Κυρίου, χαὶ δίκαιοι «πορεύσονται ἐν αὐταῖς, οἱ δὲ ἀσεξεῖς ἀσϑενή- 
Ιος 

πὴν αὐτα 233».311. 

σουσιν ἐν αὐταῖς. 

Μϑ8. Απῃ. ΕἘὰά. ὧς Λιδαάνε}] κα ὡς 49. ὡς οἰνὸς Λιξανν 62, 147. ὡς 
δρυμὰ ϑῖαν. Οἴτορ. ,βενε ἀκγε Αττη. Ἑάὰ, 

ΝΠ... ᾿Επιςρέψουσι] ῥγαετηϊεῖ. καὶ 87. 
49. και καϑαριουντάι 95» 18ς. 

καὶ ὶ καϑιῶνται] ἐκρίξος 

ὑπὸ τὴν σχηγην φυτε 2290. ζήσονται] Ῥγαπηῖτε, 
καὶ 22,36, ςτ, ό2, 86, ος, 147, 18ς, 238. δίδεπ! Ἠϊΐετοη, καὶ με: 

᾿ϑυσϑήσονται] καὶ συριχϑησονται (ΧῊ. εχ σοττ. 80 δητὶᾳ. π|.) 22,23, 

36, 453, ςτ, 62, 68, 86, 87, ο1, ο9, 97. 1145γ147,153, 18ς,228,...38, 
430. 240, 310. ΑΙά. Ὑεορηγῖ. Ατην. Μ85. στη. Εά. δ5᾽1αν. καὶ ςη- 
ριχϑητωσαν 1305311. καὶ ςηρισϑήσονται Οομηρί. χαὶ ἐξανθήσει] 

καὶ ἐξανθήσουσιν Οοτρί. μνημόσυνον αὐτξ } ργαπηϊτξ. τὸ 26, 40, 49, 
δὶ, 87, ΟἹ, 95, 97ν 1ού, 147, 153, 18ς, 1οϑ8, 228, 229, 310, 311. 

Οουρί. ΑΙ4. ΑΙεχ. Τβεοραν}. τὸ μνημόσυνον αὐτῶν (36. οοττ. αὐτὰ 
τες. τη.) 42, 2, 86, 238. μνημόσυνον ἄυτων 24οθ. ὡς οἶνος---αὐτῷ 
ἔτι ἴῃ οοπ,. ἴε4.} καὶ ὡς οἶνος Λιξάνου ἔραι τῷ ̓ Εαρέμ" ὅτι ἔτι ἐςὶν αὖ- 
τῷ τς Οοάὐϊΐςε5 ϑεγρὶ. ὡς οἶνος Λιδάνου] ὡς οἶνος τρληϑος Λιδανου 

. 28. ὡς ὥληϑὸς Λιξανου (οοττ. 80 αἱ. τη. υἱ ἴῃ Εαἀ.) 238. 
ΙΧ. Τῷ Ἔφραίμ] τε ἔφροιμ 8), χγ8, 310. ΔΙΩ. ΤῊΡΟΡΒΥΙ. 

ἊΝ τῷ Οοπηρί. τὶ αὐτῷ ᾧ ἔτι] Ργαηνε, καὶ 36, (228. Ὁ 4]. π:.) ; αὖ- 
τῷ σαι. τί ἔτι αὐτῷ ΑΙεχ. τί ὄν αὐτῷ ἔτι ὙΒΟΟΡΙΙ. ἰγὼ ἐτα- 
πείνωσα αὐτὸν] ἐγὼ ταπεινώσω αὐτὸν Οομρρὶ. καὶ κατισχύσω αὐ- 
τὸν] καὶ ἐγὼ κατισχυσὼω ἄντον ἍΙΙ. ἐγὼ Ῥοῖϊελ εγαί. } 22, 26, 16, 4ο, 

43,49, 5162, 8ό, ος, τοό, 130, 147, 153γ18ς, 1908, 238, 311. Οὐμηρ].. 

“(ουπι ἐγὼ ἴωργα [1η.) 228. 

᾿Ιερίτυν ἐγω) ΧΙ]. 

. Μαΐᾳ. Ρυπητς. καὶ 46. (228. αὉ Α]. ἡ.) ἀγὼ ὡς αρκεῷϑος (Πα) 
ὑπὸ τὴν σκέπην αὖτ] ἐπὶ τὴν σκε-᾿ 

ἈΠ. ῬΏΠο Τα. ἔοι. ἱ. Ρ. 3.0. ΟἸεηγ. Αἰδχ. Ρ. 798. 

Ῥιμΐο 704. ΟἸδπ. ΑἸοχ. 1. εἶς, 

ΑΙεχ. Τπεορηγὶ. Αση. Μ85. Ατπῃ. Ἑά. καὶ ἐγὼ χκατισχυσα αυτον 

ἰγὼ δ κατισχύσω αὐτὸν δῖαν, Οἴἶιος. 
ἐγὼ ὡς ἄρκευϑοςῃ ὡς ἄρχευϑὸος (πηδξ. 

λέγω 28, ς1) 62, 86, ος, 147, ιϑς, 238, 230. δίαν. 

εἰ ξξο εοηξφγίρδο ἐΐίμει Ηϊΐετγοη. 

311: πυκάζρυσα].  αυτον 46, 51, (228. αὖ αἱ. τη.) 238. 

πός σου] ὁ καρπος αὐτῇ 62, 147. κα 433. 

ιϑς. εὐρξϑη Οοανρὶ. 

Χ. ἢ συνετὸς] α ἢ (ΧΙΙ]. ἀείει.) 68, 87, ΟἹ, 130, 228, 310, 311. 

καὶ συνετος 97. 
1ς3. Οοῃρὶ. Οἴρβη. ὶ. δοο. (( ἢ, ἷν. τς 3.) Β4Π]. Μ.]. 378. Ογη!}}. ΑἸεκ. 
νοΐ. ἱ. ρατί, ἢ. Ρ. 8. καὶ ἀνὴρ φρόνιμος “ΟἸ"γίοίι. νί. 233. καὶ ἐπι-. 
γιώσεται αὐτῶ] καὶ γνώσεται αντα (ΧΙ. εχ οοττ.) 22, 36, 432, ς1, 
62, 68, 86, 87, 91) 955 130, 1479 153) 18ς,) 228, 228, 310, 211. Α]ά, 

καὶ ἐπιγνώσεται ταυτα 26. καὶ γνώ- 

σεται ταῦτα ΤΙ γίοτ. 1. οἷ. ὅτι εὐθϑεῖα!] διοτι ἐνϑειαι (ΧΙ. οοττ. 

οτι) 26, 40, 49, τού, 198, 233. ΑΙεχ. ΟἸεπι. ΑἸεχ. 1. οἶς. Ογη!!. ΑἸοχ. 

ἷν. 572. (ΟΕ, ἵν. 532. εἴ 8}.) ΤΏΡ. ἐπεὶ εὐϑεῖαν Οοπιρ. αἱ 
ὁδο}}] α αἱ Οοπιρὶ. τὰ Κυρία] αὶ τε (ΧΙ]. δδάϊς. ἔργα [1π. δ δηιίᾳ. 
τ.} 153. ΟΒεγίοί, 1. εἶ. καὶ δίκαιοι] α καὶ ΟΠ εγίοί. Ἰ. εἶτ. 

ρεύσοντα!] τοορεύονταμ. ὙΒΕΟΡΗγΙ. 
ὠσϑινήσουσιν) εἐξασϑενησουσιν 40. 

ὁ καβ- 

εὕρηται} εὐρησεται ος, 

. ὅσο- 
οἱ δὲ ἀσεδεῖς] οἱ δὲ ααϑένεις τοῦ. 



Ἡῆν: - κ᾿.» 

ν᾿ 

᾿ Ταλααδὺ χ28. κα τῶν Οουρὶ. τῷ Γαλααδ ΑΙά. Πδθει ἐν ἰῃ οδαταᾶ. 

γομαὶ τῶν «ποιμένων, χαὶ ἐξηράνϑη ἡ χορυφὴ 

ες ψἱ πα ἸΆδερ] οἰκα Αδὲρ 230. 

τ ΑΜΩΣ Β. 

Λόγοι ᾽Αμὼς οἱ ἐγένοντο ἐν ἀχχαρεὶμ ἐκ Θεχξὲ, οὗς εἶδεν ὑπὲρ ἹἱἹερουσαλὴμ, ἐν ἡμέραις ᾽Οζίᾳῃ 

βασιλίως ᾿Ιόδα καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροξοὰμ τᾷ ᾿Ιωὰς βασιλέως Ἰσραὴλ, πορρὸ δύο ἐτῶν τῇ σεισμᾷ, 

Καὶ εἶπε, Κύριος ἐχ Σιὼν ἐφθέγξατο, χαὶ ἐξ ᾿Ἱερουσαλὴμ ἔδωχε φωνὴν αὐτϑ' χαὶ ἐπένθησαν αἱ 

ἡ τοῦ Καρμήλου. Καὶ εἶπε Κύριος, ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν 

ἀσεξείαις Δαμασχξ, χαὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν» οὐχ ἀποςραφήσομαι αὐτὸν, ἀνϑ᾽ ὧν ἔπριζον «ρίοσι 

σιδηροῖς τὰς ἐν γαςρὶ ἐχόσας τῶν ἐν Γαλαάδ, Καὶ ἀποςελῶ “ὖρ εἰς τὸν οἶκον ᾿Αζαὴλ, χαὶ 4 

χαταφάγεται τὰ ϑεμέλια υἱξ Αδὲρ. Καὶ συντρίψω μοχλὲς Δαμασχξ, καὶ ἐξολοϑρεύσω κατ- 

οιχῆντας ἐχ πεδίου Ὧν, χαὶ χαταχόψω φυλὴν ἐξ ἀνδρῶν Χαῤῥᾶν, χαὶ αἰχμαλωτευϑήσεται λαὺς 

Συρίας ἐπίκλητος, λέγει Κύριος. Τάδε λέγει Κύριος, Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεξείαις Γάζης, καὶ ἐπὶ 

ταῖς τέσσαρσιν ἐχ ἀποςραφήσομαι αὐτὲς, ἔγεχεν τῇ αἰχμαλωτεῦσαι αὐτὲς αἰχμαλωσίαν τὰ Σα- 

λωμὼν, τῇ συγκλεῖσαι εἰς τὴν ᾿Ιδεμαίαν. Καὶ ἐξαποςελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Γάζης, χαὶ χατα- 

φάγεται τὰ ϑεμέλια αὐτῆς. Καὶ ἐξολοϑρεύσω χατοιχᾶντας ἐξ ᾿Αζώτε, χαὶ ἐξαρϑήσεται φυλὴ 
» τῳ “ Η ν. 9» “" ͵ “ - 

ἐξ ᾿Ασχάλωνος, χαὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου ἐπὶ ᾿Αχχάρων, χαὶ ἀπολενται οἱ χατάλοιποι τῶν ἄλλο- 
΄ ζ΄ 3 Ν , ΣΝ ρὲ 

φύλων, λέγει Κύριος. Τάδε λέγει Κύριος, Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεδείαις Τύρε, καὶ ἐπὶ ταῖς τέσ- 

σαρσιν. οὐκ ἀποςραφήσομαι αὐτὴν, ἀνθ᾽ ὧν συνέκλεισαν αἰχμαλωσίαν τὰ Σαλωμὼν εἰν τὴν ᾿Ἰδου- 
’ -ς 3 9 4 , 3 ἰον Ν,ϑβ.9 ρ" ἰδὲ ϑιΝ ΝΗ, ’ ΄ -, 

μαΐαν, καὶ οὐκ ἐμνήσϑησαν διαϑήχης ἀδελφῶν. Και ἐξαποςελῶ πῦρ ἐπὶ τὰ τείχη Τύρου, χαι 
’ φω 

ρὼ ᾿ 3 ἰϑω 

καταφάγεται τὰ ϑεμέλια αὐτῆς. τάδε λέγει Κύριος, ᾿Επὶ ταῖς τρισίν ἀσεξείαις τῆς ᾿Ιδεμαίας, 
ΣΝ ρὸ ΄ 3 2 ἃ ᾧ 2 Ν Ψ [ον ον ΣΝ Σ ς ΄ ν » ΝΝ 

χαὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν ἐκ ἀποςραφήσομαι αὐτᾶς, ἔνεχα τῷ διῶξαι αὐτὲς ἐν ῥομφαίᾳ τὸν ἀδελφὸν 

1. ἐν ὠκκαρεὶμ] ἐν καριαϑιαρειμ, 25, (36. πιᾶγρ. ΔΌ αἷ. πι. υἱ ἴθ 4) τού, 31:. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. λαὸς Συρίας} λαος Ασσυριας 91. Οεονρ. 

45, ςτ, 68, 87. 97, 228,238, 310. ΑἸά. ἐν καριαϑηαριμ οι. εν καρια- λαὸς ᾿Ασσυρίων Ατηι. Μ5. Ατηι. Ἐά. 

ϑιαριμ ος, 18ς, 240. δ[Αν. βραχυ ἰηίεγ 11. 40 αἱ. πι. τοό. ἐν χᾶ- ΥἹΙ. Τάδε λέγει Κύριος] α 147. οὐκ ἀποςραφήσομαι] οὐκ απὸ- 

ριαϑιμ ττ4. ἐν ἀκκαρπὶ Οοπιρ!. ἐκ Θεκβὲ] ἐν Θεκβε 49, ὅ2. (147. φραφησωμαι ,6. αὐτὲς 13] αὐτὴν (ΧΙ]. εχ ςοῖτ.) (62, 147. Ῥυπι, 

οοττ. ἃ τες. τὰ. ἐκ.) ἃς εἶδεν] οὖς (δὲν 42, 40, 86. Οοπιρ!. ους εἰπε ἄντε) 233. αὐτὸν οἵ. πῃ. Εά. ἕνεκεν} ἐνεχὰ εχ φοῖτ. 228. ἕνε- 

. 68. ΑἸ4ά. ὑπὲρ Ἱερασαλὴμ] ἐπὶ Ἱερασαλημ 22, 43, ς1) 86, ος, τ8ς;, κεν--αἰχμαλωσίαν] ανϑ΄ ων συνέκλεισαν αἰχμαλωσίαν 310. αὐ- 

240. περι Προυσαλημ ὅν, 68, 87, 91, 97, 147. 228, 310. ΑἸά. »γο τὰς 25] 240. τὰ Σαλωμὼν] α τὸ 22, 95. 18ς. τῷ Σολομὼν 40, 

φεγείαίοεπι Ἠϊετοα. ἐν ἡμέραις Ὀζίου] ἐν ἡμέρα Οζιου 153. βασι- 43. τω Σαλωμὼν 130. τῷ συγκλεῖσαι] κα 23,310. Τ8 συγκλεισϑαι 

λέως Ἰόδα] ργεευλις. τε τς3. καὶ ἐν ἡμέραις Ἱεροξοῶμ] Ιεροδοαν 130. εἰς τὴν ᾿Ιδεμαίαν] α εἰς 86. -Ἐ καὶ οὐκ ἐμνησϑησαν διαϑηκης. 

ἰδηΐυπι 68. ΑΙά. τῇ Ἰωὰς] υἱα Ιωας 40. Οοπιρί. α 42, 86, 2450. ἄἀϑελφων 310. 

βασιλ. Ἰσραὴλ] βασιλ. τῇ Ἰσραὴλ Οοπιρ. - ὙΙ1. Οοπι. 7, 8, 9. ἀείαπε 31.ο. τὰ ϑιμέλια αὐτὴ] α τα ΧΙ], 

11. Καὶ εἶπε] α (ροῆδα Δἀαϊε. δὉ αἱ. πι.) «1. Κύριος] Ἐ ὁ Θεςς 423,26, 49, ό:, 8ό, οἵ, 130, 147, 153,.233. 311- Αἰεχ. 

κι. καὶ ἐξ Ἱερουσαλὴμ) καὶ εξ Ἰσραηλ 26. τῶν τοιμένων] τὼν ΨΙ11. κατοικᾶντας} ῥγαβυλτι. τος 86. καὶ ἐξαρϑήσεται) και 

ποιμνίων 42, 86. Ατῃ. Εἀ. τῶν τροδάτων ΟΟΠΊΡΙ. καὶ ἐξηράνϑη) εξαριϑμηϑησεται (ος. ἴοτ. ἐξαριϑμησεται) 114. τς. τῶν ἀλλοφύ- 

καὶ δάζοτὶρξ. δὸ αἱ. πη. 238. λων} α τῶν 87,97, 228. ΑΙά. λέγει Κύριος} Κυριος δἷ5 (οπρί. 68, οἵ, 

111. Καὶ εἶπε Κύριος] α Κυριος 86. ἀπορραφ. αὐτὸν] σοεηίαδον ο7, 528. Αἰά, (Αγαι. Μ5. αἰτεγαπι Κύριος ἱπίετ 11π.) Απη. Ἐά. 

᾿ς ρος Ἠϊΐετοη. αὐτὸν} αὐτὴν 22, 36, ξτ, 62, ος, 147, 18, 233, 238. ΙΧ. Τύρου] ργαβπνεῖ. Συρίας 147. αὐτὴν] αὐτὸν (Χ1]. εχ οοιτ.) 

αντες 68,86, 87,97, 1ς3,228, 240, 310. Αἰά. Ατπι. Μ8. 81αν. Οἷἶγορ. δἰαν. Οἷἶγορ. αὐτὸς (68. ἔς ἰηξτ8) 87, 91» 97» 143. 228. ΑΙά. ἐρ; 

αὐτῶν 311.. τρίοσι σιδηροῖς] ργαεπηῖεῖ, ἐν 24, 26, 36, ς:, 62, 95.114. Ηϊΐετοη. ἀνϑ᾽ ὧν συνέκλεισαν] ανϑ' ὧν συνέκλεισεν 198,239. αἰχ" 

147. τ8ς, 238. τὰς ἐν γαρρὶ ἐχόσας] α τας ΧΙ: τῶν ἐν Γα- μαλωσίαν]} α 439. Ὀγδεπηῖ. τὴν ΟΟΠηρΙ. τῷ Σαλωμὼν] κα τ 40), 

ΚΕΦΙΙ 
Ι. 

2. 

λααδ) των Γαλααδιτων 22) 36, ςτ, (86. τηᾶγρ. υἱ ἴπ ἘΔ.) ος, τιϑς, 2309. Οοπιρὶ. τε Σαλωμωντος 91. τες Σαλωμὼν 91) ιϑς. εἰς τὴν ᾿ 

238, 240. Αττη. Μ5. Ατη). ἘΔ. 8ϊλν. Οἴἶγος. τῶν ἐν τὴ Γαλααδ42. Ἰδουμαίαν] εἰς τὴν Ιεαδαιαν ΠΙ, τού. ΑΙά. διαϑήκης ἀδελφῶν] τῆς 

καν 87.91,97.130,.1ς3, 310,311. τῶν Γαγβδαδ' (πιαγρ. ΔΌ 8]. πλ. τῶν δίαϑηχης τῶν αδελφων 86. ᾿Ν 

Χ. τὰ ϑιεμέλια αὐτῆς] α τὰ 23) 49, 62, 8ό, τού, 1479 233. 310. 

τηϊποτε ΑἸοχ. ΑΙ᾿οχ. 

ΙΝ. Καὶ ὠπορςελῶ πῦρ] καὶ ἐξαποξελω πὺρ ΧΙ],3,26, 45,40, 62, 
86ό,1τοό, 147. 198, 233. ΑΙεχ. καὶ ἐζανατεέλω πυρ 40. (πρὶ. εἰς τὸν 

οἶκον] ἐπι τὸν οἰκὸν 311. εἰς τὸν οἶκον ᾿Αζαὴλ!] εἰς τὸν οἶκον Χεξαὴλ 

Ἑποβοῖορ. Αὐτὰ. τὰ ϑεμέλια] α τὰ (ΧΙ. «ἀάϊε, ἔργα ᾿ϊη. δΌ δηιῖᾳ. 
τὴ.) 22, 23, 36, ξ΄, ὅ2, ος, τού, 147, 1δ8ς, 238, 311. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. 

ΧΙ, Ἐπὶ ταῖς τρισὶν ἀσεδ.] ἐν ταῖς τρισιν ασεῦ. 62, 14). τῆς 

Ἰδουμαίας} τῆς Ι5αδαιας (ἔργα (οτῖρε. 4Ὁ αἱ. πι. Ηδεμεας τηάγΡ. Εάοπ) 

ιοό.. οὐκ ὠποςραφήσομαι] εκ αποςραφησωμαι (ῇς Ἰπ|τ4) Δ6. αυ- 

τὸς 15] αὐτὴν 22, φῖ, ὅ2, ος, 147, 18ς, 238. ἀπ᾽ αὐτῷ Οοάεχ υπ5 

ΘΟΓΡῚΙ. ἕνεκα ] ἐνεχὲν 22, 26, 46, 40, 42, 49. ξἴν 62,901. 95» τού, 18; 

λς 4238. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. ἕνεκα τῷ διῶξαι αὐτὰς} ἐο φαοά ρεηίεεμις (Ὶ 

Υ. ΔαμασχκΒ} α Απῃ. ΕἘὰ. κατοικδᾶντας} ῥγαβιηϊῖ. τὰς τού, Ηἴετοθ. τῇ διῶξα!:} τα καταδιωξαι 40, 42. σοὶ. αὐτὰς 15} 

ἰκ πεδίου Ὧν] εκ πεδίων 147. ἐκ πεδίου εἰδώλου Οοπιρὶ. ἐν τιδίῳ ' 

Νἕν Ἑυομοῖος. Ατρ. Χαῤῥὰν] ᾿Αδὰν Οομηρὶ. Χλοῤῥὰν δίαν. Οἴτορ. 
-. να 

ἘΔ. διαν. Οὗτος. τὸν ἐδιλφὸν αὐτῷ] τον αδελφον εαντα (16. εαντξ 

καὶ αἰχμαλωτευθήσεται) καὶ αἰχμαλωτισϑήσεται 26, 40, 43, 49, 
εχ οοττ.) 238. τες ἀδελφες αντῶν 40. εχᾶγον ΤῸν ἄδελφον ἄντα 42. 

᾿ Α 

ῳᾧ 

αὐτὸν 22, 36, ξΙ, ὅ2, ος, 147..185. 238. α ΟΟΠΙΡΪ. Απῇ. Μ8. Ασπι.. 



ΚΕΦ. 1. 

12. 

1. 

ΑΜ Ω Σ. 

αὐτᾶ, χαὶ ἐλυμήνατο μητέρα ἐπὶ γῆς, χαὶ ἥρπασαν εἰς μαρτύριον 

αὐτῇ ἐφύλαξεν εἰς νῖχος. 
φρίχην αὐτϑ, χαὶ τὸ ὁρμημὰ 

Καὶ ἐξαποςελὼ πῦρ. εἰς Θαμᾶν, καὶ χαταφάγεται ϑεμέλια τειχέων 
9 “- ) ’ ΄ ἑ ΄. 3 ᾿ς, φρὸ - Ν᾿ 3 ’ ς » 3 - ΝΟΣ" ρ ΄ 9 

αὐτῆς. "Τάδε λέχει Κύριος, ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν ἀσεξείαις υἱῶν ᾿Αμμῶν, χαὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν ἐχ 
9 ᾿ 4 38 λΚ 3 5 5 Ν . 9 "“"» ’΄. ΝΣ φο Ὡ » 

αποςραφησομαι αὑτον, αν ὧν ἀγέσχιζον τὰς εν ὝὝΝΕΕΙ εχδσας τῶν Γαλααδιτῶν, ὅπως ς αὐῤὲ μα 
΄ .»ν.ῳ ε " 

τυγωσι τὰ ἐγ α. εαῦυτων. “Καὶ ἀνάψω σὺρ ἐπὶ τείχη. Ῥαξδᾶν,, χαὶ καταφάγεται ϑἐμέλια αὐτῆς 

μετὰ χραυγὴς ἐγ. ἡμέρᾳ πολέμϑ, χαὶ σεισθήσεται ἐν ἡμέραις συντελείας αὐτῆς, Καὶ τρύρεῦ σόν: 

ται οἱ βασιλεῖς αὐτῆς ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ ἱερεῖς αὐτῶν χαὶ οἱ ἄρχοντες αὐτῶν ἐπιτοαυτὸ, λέγει" 

Κύριος. 

»ἦ 

. 4 ΄ 3 Ν, ἴω ᾿ς » - ᾿ ρῶ 2 ᾿ 

ΤΆΔΕ λέγει Κύριος, ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν ἀσεξείαις Μωὰξ, καὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποςραφή- 
: 25. ἈΝ Ε 2 Ὁ 7 ΟΝ 32. “ὦ Ζ “᾿,,Σ ᾿ 9 ͵7ὔ 

σομᾶι αὐτὸν, ἄν ὧν χατέχαυσαν. τὰ ὁςὰ βασιλέως τῆς ᾿Ιδεμαίας εἰς χονίαν. Καὶ ἐξαποςελὼ 
ρὸ ἢ . ρο : ρ . Ν ρὸ 9 Ι 

α΄ὺρ εἰς Μωάξ, χαὶ χαταφάγεται τὰ ϑεμέλια τῶν πόλεων αὐτῆς, χαὶ ἀποθανεῖται ἐν ἀδυναμίᾳ 
᾿Μωὰξ. μετὰ χραυγῆς χαὶ μετὰ φωνῆς σάλπιγίος. Καὶ ἐξολοθρεύσω χριτὴν ἐξ αὐτῆς, χαὶ πάν-- 
τας [ἄρχοντας] αὐτῆς ἀποχτενὼ μετ᾽ αὐτᾶ, λέγει Κύριος. Τάδε λέγει Κύριος, ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν 
ἀσεξείαις υἱῶν ᾿Ιόδα, χαὶ ἐπὶ ταῖς τέσσαρσιν οὐχ ἀποςραφήσομαι αὐτὸν, ἕνεχα τὸ ἀπώσασθαι 

τες ἀδελφες αὐτε 68. (310. εχ ςοῖτ.) ΑΙὰ. τὸν λαον αὐτῷ 4 43. Ρῥῖξ- 

τοῖτε, ἕκαςος ΑἸεχ. καὶ ἐλυμήνατο] καὶ ἐλυμήναντο ΑἸά. μητέρα] 
μῆτραν ΧΙ, 22, 26, 36, 40, 49, ς1, 86, ος, τού, 1:3, 18ς, 108, 2.38. 
Οομρὶ. Αἴεχ. 8ϊδν. Οἴτορ. ἀδελφὸν Ατην. Μ8. (Αση). Ἐά. ἴῃ τηδγρ. 
εἴς Ιεϑῖο Ὑυϊργαῖας νεῤετίοον ἀϊαπι 7...) Ἐπὶ γῆς} ἔπι τὴν γὴν 22, 36, 

ό:, 86, ος, 147, τ8ς, (228. εχ οοττ. δῦ 4]. πι.)} 238. εἴτι τῆς γῆς 42, 

ἰξαν 311. ΑΔ. καὶ ἥρπασεν] καὶ ἡτοίμασα 68. καὶ ητοιμᾶσεν 87, 
91, 97, 310. ΑἸά, καὶ πρπαξεν 130,311. φρίκην αὐτῷ} φρικὴν εαυ- 
τῷ 22, 36, ζτ,9ς, ιϑ8ς, 228. τὸ ὅρμημα αὐτῷ} τὸ ορμημα εαυτε 
46, ξ1,238.. αὄ τὸ ΑἸά. εἰς νῆχος] εἰς νεικος 229 36, 40, ξ1) τού, 438. 
(310. εχ οοστ.) Οοιρὶ. Ασγηι. Εά. 

ΧΙ]. εἰς Θαμὰᾶν] εἰς Θαιμαν 22, 40, 42, 49, 95» τού, 130, τᾶς, 
198, (228. ἔαρτα οτῖρι. ΔΌ 4]. τη. ἐκ) 310,311. Αἴεχ εἰς Θεμᾶαν 23, 
65, 86, 87, 147. Ἀπ. Μ8. Αται. Εά. 8ῖαν. 
ἐπὶ Θαιμὰν ΟὉομπρρὶ. ϑεμέλια] ΡΓϑτηϊῖ. τὰ 42. ΟΡ]. τειχέων 
αὐτῆς ἴτ. 310. τενχέων (οπιρὶ. 

᾿ ΧΠΙ. υἱῶν ᾿Αμμὼν] ἡμων 68. ΑΙά. Ῥγρδυηϊε. των 86. Οοιρι. 
αϑίὼν ΟἹ. ὑμῶν 97. αὐτὸν] αὐτες 36, 40, 49, ς1, ὅ2, (86. τηᾶγρ. 
λαον αὐτης) 87. 95,97» οὔ, 114, 147, 153, 18ς, 228, 238, (230. ἤς 
1Π1.8} 240, 3210. Οοπιρί. ΑΙά. Αἰεχ. Ατη. Μ8. δῖαν. Οἴτζορ. 
Ηϊετοη. ὄνθ᾽ ὧν ἀνέσιχιζον] ανϑ' ὧν ἐσχιζον 23. 
ἐχέσας} τὰ ορὴ (πιαγξ. δὺ αἱ. πι.} τού. α ἐν Οοπιρί. τῶν Γαλααδιὲ- 
τῶν] των Γαλααδιτιτων (πιατρ. Γαλαδινιων) ΧΙ]. ὅπως ἐμπλατύ- 

νωσ!] σπὼς ἐμπλατυνεσιν 111. ὁπὼς ἂν τλατυνωσι ος, τοό, τιΒς. τὰ 
ὅρια ἑαυτῶν] τὰ οριᾶ ἀνυτῶν 22, 23) 306, 40, 42, 401,62, 86,1, 9ς» 

97. 1οό, 147, 153) 18ς, 108, 228,238, 310,3211. (οπιρὶ. Ἅ0. ΑΙοχ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἀνάψω πῦρ] διατεέο ἀαναψω πνρ 240. ἐπὶ τείχη] ἐπι 

τῷ τείχη 22,43, 36, 42,40, 51;62,68,91,9ς,97, τού, 114, 147, 1.53, 
18ς, 228,233,238,310,311. ΟΟπρὶ. ΑἸεχ. ῥγϑηλῖττ καὶ ΑἸά, Ῥαδ- 
ξὰ9] Ραξξα ΧΙ, 22, 23, 26, 36, 40, ξι, ὅ2,9ς, 114, 130, 147,13» 
1τ8ς, 108, 228, 310. Ὁοτρὶ. Αἰεχ. Αστιν. Μ8. Αγηι. Εά. δῖαν. Οἰἶγορ. 
Ῥαμνα 87). Ῥαμμα 3211. Καῤόῥα Ἡϊετοη. ϑεμέλια αὐτῆς] ργαετρῖ. 
τὰ 22, 26, 16, 42, 49, ζ1, 95, 185, 1οϑ, 238, 311. Οὐπιρί. κα αὐτῆς 

Ατηι. Εά. “μωηπάαριεπια Ἡϊετοη. μετὰ χραυγῆς] ῥγερπηϊετ, καὶ 26. 

ἜἝ 'σχυρας (υε νἱάἀειυτ) πηᾶγρ. 86. ἐν ἡμέρα} εν ἡμέραις (86. πηᾶγῃ.) 
228. ἐν ἡμέρᾳ πολέμου] ἐν ἡμέρα τσολεως μου 26. κα ςῖ. καὶ 
σεισθήσεται] ας. ἐν ἡμέραις] ἐν ἡμέρα (Χ11, εχ ςοττ.) 22, 36, 40, 

42, 40, 51) ό;, 68, 86, 8), 97, τού, 114. 130, 147» 153») 233.» 238, 
210,) 311. ΑΙά, ΑἸεχ. Ατηι. Μ5. Αὐτῃ. ἙἘά. ἐπ ἀΐε Ἡϊεοθ. συντε- 

λείας αὐτῆς] συντελεσεως αὐτὴης 40. (πρὶ. 4 
ΧΥΝ. Καὶ πορεύσονται] καὶ τορευσεται 22, 36, 40, 42, κι, 62, ος, 

114, 147, 18ξ) 238, 240. Οοπιρὶ. καὶ τορευϑησονται (πιᾶγρ. και 
τπορευσεται) 86. οἱ βασιλεῖς αὐτῆς] Μελχυμ 22. Μελχομ (36. 
ἴωρτα ἐογῖρι. Ὁ αἱ. πι. οἱ βασιλεῖς αὐυτης) ςι, 62, (πιᾶτρ. 86. 8ἰ. οἱ βα- 

σιλ. ἀντων) (ος, 18ς. οσυπι ὦ ῥγῸ ὁ) 147, 238, 240. ὁ βασιλεὺς αντης 
40, 42. κοι, 97, 228, 310. ΑἸά, Μελχὼν 114. οἱ βασιλεις ανυ- 
τῶν 130. Απῃ. 38. Απη. Εἀά. ὁ βασιλεὺς αὐτῶν Οοιηρί. Μελχὶμ 
ϑίαν. Οἴἶγορ. γερε; Ηΐεγοθ. ἐν αἰχμαλωσίᾳ] κα ἐν πιᾶγᾳ. 86. ᾿ οἱ 
ἱερεῖς αὐτῶν] οἱ ἐερεις αὐτε (Χ11. αὐτὰ εχ οοΠ,.) 22, 36, ςτ, 238, 240. 

νον. ΙΝ. 

ες Θαιμαν 16, ςΙ, 238. 

ἔ05 

τῶς ἐν γαςρὶ 

φυσικὸν 68. ΑΙά. 

3 λ»"ς- Ἁ, ’ Ὁ ΄ Ν Ν ΄ ; ϑ. ᾿Ὁ 3 3 ΄ ΝΣ 3 »’ Ξ 8" ἙΝ, 

αὐτὰς τὸν νόμον τῇ Κυρίδ, χαὶ τὰ προςάγματα αὐτῇ οὐχ ἐφυλάξαντο, χαὶ ἐπλάνησεν αὐτὲς τὰ 

οἱ ἱερεῖς αὐτοῖ ος, 18ς. καὶ οἱ τερεις (ῇῃς αὐτων) τού. δῖαν. Οἰζορ. 
α αὐτῶν Οορ!. μαδεῖ ὧδ ““ Αἰεχ. αὐτῶν 29] αὐτῷ 22, 36, ξῚ, 
238, 24οθ. -Ἐ ἐν αἰχμαλωσια 86. ν 97, 228. ΑἸά. Κύριος] Ὀΐδ 
ἰςρῖ. Αττη. Μ5. 

1. ἐπὶ ταῖς τίσσαρσιν] κα ταῖς Οοπηρί. ἐκ ὡποςραφήσομαι αὖ- 
τὸν} οὐκ αστοςραφησωμαι αὐτὸν 26. οὐχ ἀποςραφησομαι αντὰς 40, 
87, ο1, 97, 153. 228, 310. ΑΙά. Απὸ. Μ5. οὐκ αποσραφήσομαι αυ- 

τῶν 86, ος, τού, 18ς.᾿ ποη αὐεγ αδον εος (ῇ!ς ἴη5.2) Ηΐογοη. ανϑ'᾽ ὧν 

κατέκαυσαν] ανϑ᾽ ὧν κατέκαυσε 233. ἐο φμοά ἱπεεηάεγίε Ἠϊετου. Νυΐρ. 

τὰ ὁςὰ βασιλέως] τα οςα βασιλέων 339. Ροπὶξ τὰ οςα ροίξ Ιδεμαιας 

233. τῆς Ἰδαμαίας}) αὶ τῆς 21) 36, 40, 42, ςτ, 62, 86, οἵ, ος, 97, 

110, 147, 1ς3,) 18ς, 228, 228, 310, 311. (οηγρί. ΑἸά. 

Ιδουμαιας 230. εἰς κονίαν] εἰς χονιν 40. εἰς σποδὸν 5ἷαν, Οἴἶτορ. 

11. εἰς Μωὰξ] ἐπι Μωαξ ΠῚ, (Χ]1]. οοττ. εἰς Ὁ δητίᾳ. π).} 22, 26, 
36, 43, 40) ζ1, 62, 86, ος, τοό, 147. 185, 198, 228,233, 238, 240, 

41ττ. Οομηρ!. απὸ Μωαξ 132.. καὶ καταφάγεται]  τῦρ Ατηι. 
Ἑὰ. 
147, 1ςΆ,1τθς, 228, 233) 238, 310, 311. ΑἸά. ΑἸεχ. ϑεμελια αὐτῶν 

βαρεις 86. τιᾶγξ. τῶν τόλεων αὐτῆς} των πολέων αὐτων 11], 
26, 40, τοό, 198, 233. 240. τῆς Καριωϑ αὐτῶν (ςοττ. 8Ὁ δηϊῖᾳ. ἢ]. 

αὐτὴ!) ΧἼΠ]. τπᾶῦρ. τῶν τόλεὼων αὐτὸ 22, 36, ξ1,) 9ς) 114, 147, τϑς, 
238. τῦλεὼν αὐτῷ ὅ2. κα αὐτῆς Οοηρί. καὶ ἀποθανεῖται] και 

εναποϑανειται οξ, τς. 
μετὼ δυνάμεως δῖαν. Οἷἶτορ. μετα ἡ κραυγῆς] μετα φωνὴς 22, 36, 40, 

51, ό;, 68, 86, 87, ος. 97» 114. 1479 18) 228, 238, 310. ΟΟηΡ]. ΑἸά. 

καὶ μετὰ Σ φωνῆς] και μετὰ κραυγῆς 22, 36, 40, ξι, 62, 68, 86, 87, 95 

97.114, 147. ι8ς, 228, 238, 3το. ΟΟμρΙ. κα μετα 26,42,233. μετὰ 

κραυγῆς ΑἸά. 

1ΠΙ. κριτὴν] κριτὰς 422, 36, ξι, όξ, ος, 114, 147, 18ς, 238. γκ- 
ἀεί Ἡϊΐοτοη. ἐξ αὐτῇς] εξ αὐτὰ 36, ςτ, 62, ος, 114, 1479, 18ς, 
238. ἀπ᾽ αὐτῆς 310. [ἄρχοντας] αὐτῆς} Ρτδπηῖτ. τους (ΧΙ]. 
Ρυπᾶ!ϑ ποῖα.) 26, 40, τοό, 198, 233, 240. (πρὶ. ΑΙεκ. ἀρχοντας 

αὐτὰ 22) 36, ςτ, 62, 86, ος, 1149 18ς, 238. τοὺς ἀρχοντὰς 40, 1ξ3. 

καυτῆς 147. αἄρχοντας 130. ὠποκχτενῶ] ἀποκτενωμαι 86. μετ᾽ 
αὐτῷ] μετ᾽ αὐτης (ΧΙ1]. σοττ. 80 δητίᾳ. πι. αὐτα) 40, 153. κα 68, 87, 
οἵ, 97. 228, 310. ΑἸά. μετ᾽ αὐυτων 86. ὶ 

ΙΝ. λέγει Κύριος] «τ. ΑἸά. υἱῶν ᾿όδα} αὶ νιων 311. ῥγδβηλϊῖ, 

τῶν Οομηρί. ἐκ ὠποςραφήσομαι αὐτὸν] οὐκ ἀπόςραφησομαι αντους 
ΠῚ, (Χ11. οοττ. αυτον) 36, 40, 42, 40, ςτ, 62, 86, 8), ος, τού, 114; 

147. τ8ς, 198, 228, 233, 238, 240, 310. ΑΙά. Ὀϊάγην. ἀε Τήηπ. ρΡ. 428. 

Ογτ]!. ΑἸεχ. 1. 248. δῖαν. Οἰἶτορ. οὐκ αποςραφήσωμαι ἀντοὺς 26. 
ἕνεκα} ἕνεκεν 2ό, 36, 40, 42, 49, 51. 62, 86, ος, τοῦ, 147, 18ς, 438. 
Οοπιρὶ. ΑἸεχ. τῷ ἀπώσασϑαι αὐτὰς} α αὐυτας 97. (228. Δ ἀξ, ἔργα 
11η.) τῇ ἰάσασϑαι αὐτὰς Ὀϊάγιπ. ἀς Τηΐη. ]. εἶτ. τὸν νόμον] -ἐ- τὸν 

τῷ ΚυρίΕ} α τῷἪ 22, 36, 40, 42, ς1, 62, 86, ος, 97», 
130,147.»163ν18ς, 228, 233,238, 310,311. Οομηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ὁ άγη. 

ἀς Ὑ πίη. 1. οἷς. Θεὲ 68. μα 239. οὐκ ἐφυλάξαντο] οὐκ ἐφύλαξαν 

Ὁϊάγηι. ἀς Τήη. 1. οἷϊ, καὶ ἐπλάνησεν αὐτὰς] και ἐπλανῆσαν αντας 

σ 

Ιουδα και. 

τὰ ϑεμέλια] κα τα 22, 26, 36, 40, 49, 51) 87, 91, 9ς, 97, τού,᾿ 

ἐν ἀδυναμίᾳ ἐν δϑυναμει 130, 228, 311. 

΄ 



Ὁ Μ ῶ Σ.: 

τῶ ἃ. ᾿ ᾿Ν 

μάταια αὐτῶν ἃ ἐποίησαν, 

αὖρ ἐπὶ ᾿Ιόδαν, καὶ χαταφάγέεται ϑεμέλια Ἰέροῦ 

Ἢ 3 Ν ΣΝ, ω “- , 2 “Ρ »,Ν 

ἀσεξείαις ᾿Ισραὴλ, καὶ ἐπὶ ταῖς τεσσαβσιν ἐκ ἀποςραφήσομαι αὗτον, 
ν ᾿ ἢ " δι 3. «ς Ν ἰδ [οὶ ἾΦΙ, 

δίχαιον, καὶ πένητα ἔγεχεν ὑποδημάτων, Τὰ πατξντα ἐπὶ τὸν χϑν τῆς ὙἹ6, 

"“ - ἘΝ -“ Ν ᾿ ς ΝΞ 3. ἢ 5 τ; ᾿ ' 

φαλὰς π]ωχῶν, καὶ ὁδὸν ταπείγων ἐξέκλιναν, καὶ υἱὸς χαὶ- πατὴρ αὐτδ εἰσεπορευόντο πρὸς τὴν αὐ. 

δ 
ΤῊΝ 

Φ »,Ἄ κ“Ὃ ὃ ᾿᾿ 

οἴχῳ τῇ Θεδ αὕτων. 

. δ “Ὸ ; κϑ ΄“ 2 . 

παιδίσκην, ὅπως βεξήλωσι τὸ ὄνομὰ τῷ Θεδ αὐτῶν. 

Ἂ δος 3 9 ρὲ ᾿΄ 

γίοις, παραπετάσματα ἐποίεν ἐχόμενα τοῦ ϑυσιαςηρίου, 

Ἐγὼ δὲ ἐξῆρα τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον ἐκ προσώπα αὐτῶν, οὗ ἦν, καϑὼς ὕψος χέ- 

: Ἀ : "ἡ 7 

Καὶ τὰ ἱμάτια“αὐτὼν δεσμεύοντες σχοι- 
Ἕ " . ϑ : : ἘΞ »"Ἥ 2 “Ὁ 

χαϊ οἱνὸν εἴ συχοφαντιῶν ἘΠΙῸΝ, ἐν τῷ 

 π τῷ. χαὶ ἰ ὃς ἦν ὡς δοὺ Σ ἐξήρανα τὸν χαρπὸν αὐτῇ ἐπάνωνεν, καὶ τὰς ῥί 
δρε, τὸ ὕψος αὐτὰ, χαὶ ἰσχυξος ἦν ὡς οῦς, χοιὶ ἐξζηρα θ » χαὶ τὰς ῥί- 

: ς “- ᾿ ν 92 2. “2 ς “ 3 δ ς5 ἡ Ν ΄ ὲ σ᾿ τ ὡς 

ζας αὐτῷ ὑποχάτωσεν. Και ἐγὼ ἀνήγαγον ὑμᾶς ἐκ γῆς Αἰγύπ]ου, χαὶ περιήγαγὸν ὑμᾶς ἐν τῇ 

᾽ Ὁ 

ἐρήμῳ τεσσαράχοντα ἑτῊ; τῷ χαταχληρονομῆσαι τὴν γῆν τῶν ᾿Αμοῤῥαίων. 
»ἦ “᾿ “ 

Καὶ ἔλαξον ἐχ τῶν υἱῶν 

. ρ Ν “- ΝΣ ες “" ἃ τ Ζ' οι . ) Κ᾿ “ εὐνς 9 : 

ὑμῶν εἰς προφήτας, καὶ ἐκ τῶν γεανίσχων ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν" μή ὃκ ἐς! ταῦτα ὑἱοι Ἰσραήλ; λέ- 

γει Κύριος. 

μὴ τπροφητεύσητε. 
Ἢ 

Καὶ ἐποτίζετε, τὸς ἡγιασμένες οἶνον, καὶ τοῖς προφήταις ἐνετέλλεσνε λέγοντες, οὐ 

Διατᾶτο ἰδὲ ἐγὼ χυλίω ὑποκάτω ὑμῶν, ὃν τρόπον χυλίεται ἡ ἅμαξα ἡ γέ- 

μέσα χαλάμῃς. Καὶ ἀπολεῖται φυγὴ ἐκ δρομέως, καὶ ὁ χραταιὸς ἃ μὴ χρατήσῃ τῆς ἰσχύος αὖ- 

“,᾿,πτ Ν ςε ΝΕ 5 ᾿ 7 

τᾶ, χᾶϊ 0 μαχητης ου μη σωση 

ρήσει τὴν καρδίαν αὐτῇ ἐν δυναςείαις" 

42, 68, 87,91» 97.153» 228, 310. Οοπηρ!. ΑἸ4ά. τῷ μάταια αὐτῶν] 

αἰματα αὐτῶν 111. αὐτῶν 239, 240. ὈΙάγπι. ἀς Ττη. Ἰ. εἶς. ἃ ἐποί- 

ἤσαν] ἃ ἐποιησεν 49. λα 68, 87, (οι, 228. ἔργα (οτρῖ. δὉ αἱ. π1.} 97. 

1ς3, 310. ΑΙά. οἷς ἐξηκολέϑησαν  ργαεταϊτ, καὶ 36, 49. (228. ρτά 

ἰϊπ. αὖ αἱ. ἀν.}Ὲ ὀπίσω αὐτῶν) α τηνι. Ἐα, 

᾿Ψ,, Καὶ ἐξαποςελῶ] καὶ ἀποξελω 238. κα καὶ ΑΙ4, ἐπὶ Ἰ14δαν] 

ἐπὶ ἴοδὰ 4ο. ϑεμέλια ρταεηνῖτς. τὰ 45. Οοπηρί. Ὅϊάγπι. ἂς Τηη. Ἰ. 

εἷς. Ἱερουσαλήμ] Ισραηλ ὅς, 147. ΟΥΠΙ!. ΑἸεχ. 1. οἶς. Ργδεηλτς. ἐπὶ 

68, 87, 97. 238, 310. ΑΙά. 
! 

ΥΙ. Τάδε λέγει Κύριος] Κυριος δαίοηρί. [υρτὰ Ιἴη. 228. Ἐπὶ 

ταῖς τρισὶν ἀσεξείαις Ἰσραὴλ] α 68. Ἰσραὴλ] ἱερεσαλημ, 97» 228. 

ΑΙ4ά. αὐτὸν] αυὐτες 40, 42, 49, 87, 07» 228, 240, 321ο. Αἰά. αὐτῶν 

6, τιοό, 14): ὠνϑ᾽ ὧν ἀπέδοντο] 2το εο φιοά φεπάϊ εν Ἡϊΐετοιν. 

νυϊσ. ἀργυρίου δίκαιον] το δικαιον ἀργυριου 22, 36, ς1, 238. τον 

δικαιον αργυριου 42. δίκαιον ἀργύριον ἐν ΧρΙδεΙ ὅ2, 147. ἴΓ. οζν τϑς. 

ἀργυρίε πτωχὸν Οοπιρί. ἕνεκεν ὑποδημάτων ἕνεκεν τῶν ὑποδημα- 

των 86. ἀνθ᾽ ὑποδημάτων (οπηρὶ. 

ΨΙ1. Τὼ πατῶντα] τῶν τραταντῶν 22, 36, 42, ς1, 62, 87,91» 959. 

147. τὃς, 228. Αἰεχ. δἷαν. Οἰἶϊτορ. καταπατεντα 40. (τού. εχ (ΟΙΤ, 

δὉ αἱ. τη.)} Οοπιρί. καὶ τῶν σσατεντων 68, 97: 228, 210. ΑἰΙά, τῶν 

καταπατεντων 86, 2440. κα 153. εἰς κεφαλᾶς στωχὼν] ἐπι χεφαλας 

πτωχῶν 22. εἰς κεφαλὴν τι τωχὸν ΟΡ. καὶ ὁδὸν] τς. ΑΙά. ἐξέ- 

χλιναν] εξεκλινον 22). 36, ξ1, 62, 86, 130, 147, 428. καὶ πιατὴρ-- 

᾿ αιδίσκην] εἰσῆλϑον πρὸς τὴν γυναῖκα τοοιᾶντες παραπετάσματα υἱὸς 

καὶ ττατὴρ πρὸς τὴν αὐτὴν παιδίσκην ΟἸΓΥΓΟΙΈ, ν. 83. καὶ ττατὴρ 

αὐτξ] καὶ ὁ τατηρ αὐτὰ 36, ξ΄, 238. λα αὐτξ 153. Οοπιρὶ. ΒαΩ͂Ι. ΜΙ. 

εἰ, 2ςο. εἰσεπορεύοντο] εἰσεπορενετοὸ 28. πρὸς τὴν αὐτὴν] εἰς τὴν 

αὐτὴν 228, 311. ὥρος τὴν αὐτῇ 230. πρὸς μίαν Απη. Μ5. αν. 

Μοΐᾳ. ὅπως βεδηλῶσι] ὁπως βεξηλωσωσι ΧΙ1], 22, 36, 40, 40, ς1, 68, 

οι, 95» 97, 1ού, 114, 147, ι8ς, 228,233, 238, 230. 3105311. Οοιρὶ. 

ΑΙά. ΑἸἰεχ. Ῥγοζορ. ἰπ (αι. Νῖς. ἴοπι. 1. Ρ. 442, 443. Ατγη. Μί5. Αὐηι. 

ἘΔ. οπως ἂν βεξηλωσωσι 43. οπως βεξηλωσουσι 86, τς 3, 198. 

ΝΠ]. Καὶ τὼ ἱμάτια ᾿αὐτῶν] ργατηϊῖ. προς γαρ ττοῖς 240. χαὶ 

, τὰ ἱμάτια αὐτῷ ΙΠάογ. Ρεὶ. Ρ. 9. - ϑαλαμήια (δ. ἐνεχυρωμένα 

οῤῥίρπογαία) Ἄττῃ. Ἐά. δεσμεύοντες---ϑυσιαςηρίου ἐδέσμενον σχοινί- 

οις ἐν τῷ ϑυσιαςηρίῳ Ατπν, Μ8. ταραπετάσματα ἐποίεν, ἐχόμενα 

ἑαυτῶν καὶ ϑυσιαςηρίου (αἱ. ἐδέσμενον ἐν ἑαυτοῖς καὶ ἐν τῷ ϑυσιαςηρίῳ) 

Ατπι. ἘΔ. δεσμ. σχοινίοις] α σχοινίοις Τηάοτ. Ρεὶ. 1. εἰ. ταρα- 

πετάσματα] παραπέτασμα 239. ἐκ συχοφαντιῶν] εκ συχοφάντων 

1523. τὸ Θεξ αὐτῶν] -Ἐ ἐλαίῳ ἐκλεχκτῷ τρώτες τῷ λαξ ἤλειφαν 

Ο(οάεχ τηῖ15 5ΕΓΡῚΙ. 
1Χ. Ἐγὼ δὲ ἐξῇρα] ἐγὼ δὲ ἐξηγειρα 42. ὡς ἐγὼ εξηρω 86. ἐγὼ 

δὲ ἦρα ΟοτρΙ. ᾿Εγὼ δὲ ἐξηρα---ὖψος αὐτῷ} τιαραδέδωκα σοι τὸν 
᾿Αμοῤῥαῖον, ὃ τὸ ὕψος ἣν ὡς κέδρου Ὑεοάοτεῖ. 1. 62. τὸν ᾿Αμοῤῥαῖον] 

μητρὸς φωτισμον διωπικραινοντα 86. πιᾶγρ. ἐκ τροσώπε αὐτῶν] απὸ 
τοροσωπε ἄντῶν (ςοττ. ἐκ ΔΌ ΔΠΙΙᾺ. τ.) ΧῚΠ. ὃ. ἥν]  Οοιηρὶ. καϑὼς 

ρϑ ε 7 2. : “" τῇ ρὃ 

τὴν ψυχὴν αὐτῇ, Καὶ ὁ τοξότης οὐ μὴ ὑποςῆ, χαὶ ὁ ὀξὺς τοῖς 

"ς 9 “Ὁ 9 Ν ἰδ νεέε δ 3 Ν᾿, ’᾽ ΝΥ Ης ϑ “ 

ποσὶν αὐτῇ ὁ μὴ διασωθῇ, καὶ ὁ ἱππεὺς οὐ μὴ σωσὴ τὴν Ψυχὴν αὐτϑ, 
ἊΝ 

Καὶ ὁ χραταιὸς ἐ μὴ εὑ- 

ὁ γυμνὸς διώξεται ἐν ἐχείνῃ τῇ ἡμέρᾳ, λέγει Κύριος. 

ὕψος κέδρου] καϑὼς υψος κεδρον ος. (18ς. [(τ. χενδρον.) κα καϑὼς 

Αττι. Εὰ, τὸ ὕψος αὐτῇ] τὸ ὑψος αυτων τοό. καὶ ἐξήρανα] και 

ἐξηρα 42, τ, ὅα,ο9ς, 114. 130, 14, ιϑς, 238,.240, 311. ΟΟπρ]. Αγηι. 

Μ5. Απη. ΕἘά. ἐπάνωθεν] ἀπάνωθεν ΑἸεχ. μα ον 

Χ. ἐκ γῆς Αἰγύπῖα, καὶ περιηγ.1 α τϑς. καὶ περιήγαγον ὑμᾶς] 

καὶ ὡὠδηγησα ὑμᾶς 233. τεσσαράκοντα ἔτη] τεσσαρα ἕτη 228. τῇ 

κατακληρονομῆσαι} τε κατακληροδοτησαι 40. τὴν γὴν τῶν ᾿Αμοβ- 

ῥαίων] τὸν ᾿Αμοῤῥαίον ΟΟπιρΙ. 

ΧΙ. Καὶ ἴλαξον] καὶ ανελαξον (εχ οὐττ., 80 Δπεᾳ. πι.) ΧΙ]. 

κακαὶ 22, 36, ςι, 228. ἔλαξον---ὁγιασμόν] ἔδωκα ὑμῖν ἐκ τῶν νεα- 

νίσχων ὑμῶν εἰς τροφήτας καὶ ἐκ τῶν υἱῶν ὑμῶν εἰς ἁγιασμόν. ΟἸγ1- 

οἵ. ᾿ϊ. 273. εἰς προφήτας] κα εἰς 114. εἰς ἁγιασμόν] εἰς ἡγιασμένες 

Οοπιρὶ. μὴ ἐκ ἔςι ταῦτα] μήτι ἐκ ἕξιν ταῦτα (οπιρ!. παπφμί δ πὸπ 

ἐβ ἑα Ἡΐετοθ. υἱοὶ Ἶσρ.] ργαπηῖτε. οἱ 62) 147. 

ΧΙΙ. Καὶ ἐποτίζετε] και ἐπότιζε τού. ὑμεῖς δὲ ἐποτίζετε ΟΠ) Ϊ. 

τοὺς ἡγιασμένονς) τᾶς Ναξίιραιους 306. ΠιλΓΡ.. οἶνον  ργαπτῖ. μου 

Οοιηρί. Απη. Μ5. Ατην. Ἑά. τοῖς προφήταις] τοὺς τοροφητᾶς 147. 

ἐνετέλλεσϑε] ενετέλεσϑε ς1. ἐντελλεσϑὲ 311- λέγοντες] α ΑΥπι. 

Μϑ8. Ατηιν. Εά. Οὐ μὴ τροφητεύσητε) τα μὴ τροφητευσαι 68, 87, 

97. 228, 310. ΑΙά. 

ΧΙΙΠ. ἰδὲ ἐγὼ κυλίω] νδὲ ἐγω χωλυω 1Π, κα ιδε 1.3. ἡ ἅμαξα) 

α ἡ 40. Οοπιρὶ. ᾿ἡ γέμουσα] ἡ φερουσα 147. ὁ κωλάμης] καλαμῆν 

62, οΚν 147, 1κΚἈ85. κωλαμήῆ 230. 

ΧΙΝ. κρατήσῃ] κρατήσει. τού. οὐ μὴ ἄς. δὰ ἤη. οοτη.} Βαθεῖ 

ἴπ οδιαγαξξ, τηΐποτε Αἰεχ. οὐ μὴ σώσῃ] οὐ μὴ σωσει (ΧΤΠ. οσττ. 80 

δητὶ4. τὰ. υἵ ἴω ΕΔ.) 26. τὴν ψυχὴν αὐτξ] τὴν ἰσχὺν ἄυτξ {πιᾶῦξ. 

υὲ ἴῃ Εα.) 228. 
ΧΝ. Τοῖυπι σουηπια ἀεείξ 1320, 153. 

86. πιᾶγρ. 

οὐ μὴ ὑποςῇ} οὐ ΜΉ φρεψη 

καὶ ὁ ἱππεὺς] οὐ δὲ ὃ ἱππεὺς Χ1Π, 26, 40. τού, 108, 233: 

Αἰεχ. αδὲιππεὺς 239. Οοπρί. οὐ μὴ σώσῃ] οὐ μὴ σώσει 46. τὴν 

ψυχὴν αὐτα} εαὐτον 86. 

ΧΨΝῚ. Καὶ ὁ κραταιὸς---ἐν δυναςείαις εἰ ἱπυεπίππε (07 Ε7μ6 ἐμ|6 7 βο- 

ἱεπίες : Ἡϊεῖοθ. ὁ κραταιὸς οὐ μὴ] α ΧΙΙ, 26, 49, 68, 87, 91, 97: 

ἀν ὧν ἀπέδοντο ἀργυρίου 

χαὶ ἐκονδύλιζον εἰς χε-- 7. 

Ὁ “Ὁ 2 9 “Ὁ - 3 ΚΕΦ, ΙΙ, 

οἷς ἐξηκολόϑησαν οἱ πατέρες αὐτῶν πίσω αὑτῶν. Καὶ ἐξαποςελῶ ς. 

σαλήμ. Τάδε λέγει “Κύριός, ᾿Επὶ ταῖς τρισὶν 6; 

8.. 

9. 

10. 

τού, 130, 198, (228. δάίοτίρί. πιαγρ.}.233, 240,.310, 311. Οομρί. ΑΔ... 

α ὄ κραταιος 153. Ατπ!. Μ58. Αγηι. Εά. α ὁ μη239. Βιθεῖ πὶ ΟΠαΓ. 

ταΐη. Αἰεχ. εὑρήσει] ευρεϑη (Χ]1. πιᾶτρ. {ογ. ηυρε 5) 68, 87, 91) 97» 

130) 153, 210, 311. ΑἰΙά. εὑρῇ 22, 46, ςτ, 62, 86, 945114» 147; 18) 

228, 238. ευρηση 40, 40. τὴν καρδίαν αὖτ] καρδια αντϑ ΧΗ. 

τοᾶτρ. ἡ καρδια αὐτῇ 68, 87, 91,97. 130, 153.310,311: ΑΙά. τῆν 

ψυχὴν αὐτῇ (οπηρί. ἐν ϑυναςείαις} εν ϑυναςαις 23» 68, 86, 87. 91: 

(97. υἱ νἰάετυτ) 153, 228, 310,311. ΑΙά. εν ϑυναςεια ττ4. Ατπν. Μ5. 

Αἴπι. Εά. ὁ γυμνὸς] κα 311. ὁ γυμνὸς διώξεται] εἰ πιόῖμ: ρίε 

Ηϊετοθ. διωξεται} φευξεται 42, ςι, 65, 86, 95» 114» (147. Οογτ, ΤΙ. 

τες. αἱ ἰπ ΕΔ.) τ8ς, 228. Οοπιρὶ. 1Πάογ. Ῥεὶ. Ρ- τό. 5[4ν. Οἴἶτορ. Ὁ 

ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ] ἐν ταις ἡμέραις ἐκεινα!ις 40. Οοηρὶ. λέγει Κύριος] 

εἶπεν Κυριος 26. 



ΚΕΦ. 1Π. 

Ι. 

11. 

12. 

ΠΡ λέοντος τὸ Οοάϊςεϑ ϑογρίϊ. 

᾿φύλας, ἃς Αγτλ. Μϑ. Απῃ. Ἐαὰ, 

ται 110. Δ ἀεροπαίεν Ἡϊετοπ. 

τός. ΒΑΕ]. Μ. 1Ϊ. )ς, γ6. Αἴμδη. 1ϊ. ς 1). ΟΒυγίοί 11. 2ς 3. 

ἐΨει 26, 62, 147. 
.ὅ3, 86, 87, (φ:. ἔργα {οτῖρε. δΌ 8]. τ. τὴν βουλὴν) 9 ς», 97» 1ού, 114, 

147. 1ς3, ιϑς, τοϑ, 228, 233, 238, 229, 240, 310, 311. ΑΙά, ΑἸεχ.᾿ 

ΑΙ Μ Ἅ Σ. 

ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον τϑτον, ὃν. ἐλάλησε Κύριας ἐφ᾽ ὑμᾶς, οἶχος Ἰσραὴλ, χαὶ χατὰ «σάσης 

φυλῆς, ἧς οἰνήγανγον ἔχ γῆς Αἰγύα]ου, λέγων, Πλὴν ὑμᾶς ἔγνων: ἐκ. πασῶν τῶν φυλὼν τῆς “ἢζ, 

διατδᾶτο ἐχδιχήσω ἐφ᾿ ὑμᾶς “πάσας τὰς ὁμαρτίας ὑμῶν. Ἐἰ ποορεύσονται δύο. ἐπιτοαυτὰ χαϑόλε, 

ἐὰν μὴ γνωρίσωσιν ἑαυτάς; Ἐἰ ἐρεύξεται λέων ἐχ τῷ ὄρυμξ αὐτὰ ϑήραν οὐχ ἔχων; εἰ δώσει 

σχύμνος φωνὴν αὐτῷ ἐκ τῆς μάνδρας αὐτ χαϑόλου, ἐὰν μὴ ὡρπάση τί, Εἰ πεσεῖται ὄρνεον ἐπὶ 
τῆς γῆς ἄνευ ἰξευτξ : εἰ σχασϑήσεται παγὶς ἐπὶ τῆς γῆς ἄνευ τ συλλαξεῖν τί; Εἰ φωνήσει σάλ-- 

σιγξ ἐν σύλει, χαὶ λαὸς ἃ «“τοηϑήσεται ; εἰ ἐςαι! χαχία ἐν πόλει ἣν. Κύριος ἐκ ἐποίησε; Διότι. 
αὐ μὴ ποιήσῃ Κύριος ὁ Θεὸς πρᾶγμα, ἐὰν μὴ ἀποχαλύψη “παιδείαν πρὸς τὰς δόλους αὐτῷ τὰς 

προφήτας. Λέων ἐρεύξεται, χαὶ τίς ὁ φοαξηϑήσεται ; Κύριος ὁ Θεὸς ἐλάλησε, χαὶ τίς ὁ προφη- 
τεύσει 

3 5 Λ ᾿ [4 3 ’΄ ΝΗ, » ὋὉ" φ΄ ᾽ 

; -Αγαγ[είλατε χώραις ἐν ̓ Ασαυρίοις, χαὶ ἐπὶ. τὰς χώρας τῆς Αἰγύπ]ε, καὶ εἴπατε, Συν-- 
΄ ΙΝ »ν» ἐκ ’΄ : ΩΨ», Ν 9 ΄ 5 “Ὁ Ἅ ’ 

ἄχϑητε ἐπὶ τὸ ὁρος Σαμαρείας, χαὶ ἴδετε ϑαυμαςὰ πολλὰ ἐγ. μέσῳ αὐτῆς, καὶ καταδυνας εἴαν 
.“. .ΡΞΚΡΑ8. 2 “Ὁ ὌΝ »}.͵͵»»ν ἃ » 2 ͵΄, » “ 7 ΄ ε } 2 “΄ ᾿ 

τὴν ἐν αὐτῆ. Καὶ οὐχ ἔγνω ἃ ἕςαι ἐναντίον αὐτῆς, λέγει Κύριος, οἱ ϑησαυρίζοντες ἀδικίαν καὶ 

ταλαιπωρίαν ἐν ταῖς χώραις αὐτῶν. Διατᾶτο τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς, Τύρος χυχλόϑεν ἡ γῆ 
3 ΄ Ν ΄ 3 5» 7 -ΝἥΝς} . ε τὰς ᾽’ ’ ᾽ 

σε ἐρημωθήσεται, χαὶ χατάξει ἐκ σὰ ἰσχύν σξ, χαὶ διαρπαγήσονται αἱ χωραΐ σα. Τάδε λέγει 
Κύριος" 

Δ. ΄ χά ᾿ 3 ΄ ε Ν 3 ΄ ἰδ ΄ ’ ’ «Ἂ, ἈΝ, » 

Ον τρόπον ὅταν ἐχσπάσῃ ὁ ποιμὴν ἐκ ςόματος τοῦ λέοντος δύο σχέλη ἢ λοξὸν ὠτίου, 
“ ) ΄ ε εν 2 ἣν ε “ 2 2 ΄ ω “" ν » 

θουτοως ἐχσπασϑήσονται οἱ υἱοὲ Ἰσραὴλ οἱ Χατοιχδντες εν Σαμαρείᾳ κχαάτεναντι τῆς φυλῆς. Χζὰ! ἐν 

᾿Ακάσατε---ἐλάλησε] κ' ουτη 
ἐφ᾽ ὑμᾶς] ἐφ᾽ ἡμᾶς ΑΙεχ. 

Ἃ ᾽ - Φ 2 Ἃ ΄ 
χατὰ πάσης φυλῆς, ἧς) ἐπὶ στάσας 

ἧς ἀνήγαγον) ἧς ανηγαγεν 40. 

1. ᾿Ακάσατε] Ἔ τοινὺν 86, 240. 
ἱπϊογπιοά. 26. Κύριος] ΡΓαρυλϊτε. ὁ 1 53. 
Ἰσραὴλ) ργαπιειι. τῷ Οουρί. 

Οοαιρὶ. ἐκ γῆς Αἰγύπ]α] α ἐκ γῆς 22. ἐκ τῆς Αἰγνπῖε 91,95. λέ- 

γὼν} αὶ 95: Απῇ. Μ8. Αγπὶ. Εα. 
11. ἐκ πασῶν] εκ ττασης (οοττ. 8Ὁ Δπῖ4. πι. ταάσων) Χ]1. τῶν 

φυλῶν} α τῶν 22, 23. 26, 36, 49, 61, ό2, » Ὁ; τού, 130, 147, ιϑς, 233: 
238, 311. ΟὐμρΙ. τῆς γῆς] ἐπὶ τῆς γῆς ϑῖαν. Μοίᾳ. τοάσας τὰς 
ὡμαρτίας ὑμῶν] τασας τας κακιας ὑμῶν 68, 87, 97, 130) 228, 230, 

41το, 311. ΑΙά. Απη. Εὰ, τασας τας κακιᾶς τῆς γῆς ὑμῶν τς3. ἐπὶ 
τσᾶντα τὰ ἐπιτηδεύματα ὑμῶν Οήρεη. 1. 266. (ΟΕ, 12. 418.) πάσας 
τὰς ἀσεξείας ὑμῶν ΟΒιγίοί. ἱ. 430. 

ΤΙ]. Εἰ πορεύσονται] εἰ τορευϑησονται 240. 
πορεύσονται Ευΐεῦ. ῬγθΈΡδτ. Ἐνδηξ. Ρ.. 778. καϑόλου] κατάλυμα 

Εὐήεδ. 1. οἶς, ἐὰν μὴ γνωρίσωσιν] εαν μη γνωρισεσι 26. 

εαυτοις 22,.33,36, ςΙ, 2, 147, 238. (ομηρὶ. 

Αγ. Μϑ8. Αση Ἐάὰ. 

ΙΝ. Εἰ ἐρεύξεται λέων] εἰ ἐξερευξεται λέων 225) 36, ξτ, 62, 147, 

2438. Εἰ ἐρεύξεται λέων ἐκ τῷ δρυμξ αὐταὲ] πιάπυβ ρίαν Τορῆϊ ἴῃ 
τηδτρ. Απῃ. Μ8. ἐκ τὸ δρυμξ αὐτῷ} α τε 26, 311. α αὐτῷἪ Ατη. Εά. 
ϑήραν ἐκ ἔχων] ὃν ϑηρᾶν ἐκ εἰδῶσιν ΟΟπΡΙ. καὶ ἐκ ἔξαι ϑήρα πε- 

ποιημένη αὐτῷ Αγ. Μ5. ἐκ ἔ ἔχων ϑήραν αὐτῷ Ατῖι. Ἐά, σκύμνος] 

ἐκ τῆς μάνδρας αὐτῷ] α 62, 95; 147. 
ιϑς. ἐὰν μὴ] α ἐᾶν 239. ἐὰν μὴ ἀρπάσῃ τί] καὶ ὅτι ἔςαι ἡρ- 
πασμένον αὐτῷ Ατ. Μ5. Ατγηι. Εἀ. οί τί ] ἁρπαάσητε τι ο1. 
ἀρπάσηται τι 153. 
ΟΨ, ἐσὶ τῆς γῆς 1} ἐπὶ τὴν γὴν 22, 23, 36, 40, 43, ςῖ, 62, ος, 
130, 147. 153, 18ς, 233) 228, 2320, 240, 311. (ΟΠΊΡΪ. αὶ ϑίαν. Οἴἶτσρ. 

τῆς γῆς τ᾿ --τῆς γῆς 25] κα Αἰτογυῖγ. συ πὶ Ἰηϊεγηθά. 49. εἰ σχασϑή- 
σεται] εἰ ςαϑησεται 40. (οπρ!. εἰ σχαϑήσεται τού. εἰ χασϑησε- 

ἄνευ τῇ συλλαβεῖν τί ἐὼν οὐκ ἔχει 

[ πορεύσονται] εἰσ- 

ε γὲ 

ἑαυτές] 

ἑαυτε ιοό. ὥλλήλες 

τί ϑῖλν. Μοίῃ. 
ΝΙ. Εἰ φωνήσει) ἡ φωνήσει 23. ἐν πόλει 1" ---ν τοόλει 22] α αἱ- 

τετυϊγ. ουτὰ ἰηϊεπηεά. τοό. εἰ ἔγαι ὅζο. δὰ ἔῃ. ςοπ).} οὐχ! κακιᾶν 

Κυριος οὐκ ἐποιησεν᾽ αλλ ἐν ὥρλει ἣν Κυριος οὐκ ἐποιησεν τπᾶγρ. 86. 
εἰ ἔσονται κακίαι ἐν πόλει καὶ Κυρίῳ ἐκ ἕξαι τοεποιημένον Ατπ). Μϑ8. 
Αγ. Εά. εἰ ἔγαι κακία] εἰ ἐςὶν κακια 86. ἐκ ἔςι κακία Οὐρεη. ἷ. 

μή ἐςι 

κακία Ογχῖ!. ΑἸεχ. 1. 118. ἐν πόλες 2] α 240. ἐκ ἐποίησε] 
α οὐκ τού. 

ΨΙ1. Διότι οὐ μὴ ποιήσῃ] διοτι οὐ μὴ ποιῆσει 26, τού, 147. οὐ 
γὰρ μὴ τοιησὴ 86,24... Κύριος ὁ Θεὸς} α ὁ Θεὸς 4ο. (ουῃρὶ. 
τρᾶγμα] ργδτηϊιῖ. το τοό. ἐὰν μὴ ἀποκαλύψῃ] ἐαν μη αποκαλυ- 

παιδείαν) - αὐτῇ ΧΙ], 22, 26, 16, 42, 40, ξἴ» 

Ν 
τς 8|ν. Μοίᾳ. βαλὴν πιαγρ. Ατγπι. Ἐά. ἐγμείϊίοποπι Ὑπῖν Ηϊεγοη. 

τοροφήτας } ρεφιηϊεῖ. προς 40. (οπιρὶ. 

ΨΙΠ. Λέων’ ἐρεύξεται} λεὼν εξερευξεταν τϑς. 
ἐ μη φοδηϑήσεται 23. κα π͵οηϑησεται 240. 
40. Οοπιρί. καὶ τίς] α και 86. 
ση 40. Οομρ]. οὐ τροφητευσὴ 86. : 

ΙΧ. ᾿Αναγ[είλατε χώραις] απαγίειλατε χωραις (ΧΠ]. οοττ. υἱ ἴπ 
Ἑά.) 22, (23, 62. ἔογ. ἀπαγίελαται) 26, 36, 40, 49, ςῚ1, 95» τού, 130, 
147,153, ι8ς, 108, 238, 311. ΟΟπρὶ. ΑἸεχ. απαγίειλατε ἐν χωραις 
86. καὶ ἐπὶ τὰς χώρας} καὶ ἐπὶ τῶις χωραις ΧΙ], 40,42, 86. (οτρρὶ. 

εἰ ἱπ γϑρίοπίδεις ἨΠεῖοπ. τῆς Αἰγύπ]ε] γῆς Αἰγυπῆα (σῦν. ἃ ἢν. ἀπεῖᾳ. 
ἐν γῇ ΑἰγυπἼω) Χ11. εν γὴ Αἰγυπῆου 22, 36, ξτ, 62, 68, ος, 97» 114... 
1τ8ς, 238. (οπιρὶ. ἐν γη Διγυπω 40, 43, 86, 87, 901, 147. 153, 228, 
210, 311. Αἰά, εν τὴ γη Αἰγυπίω 130. κα τῆς ΑΙεχ. καὶ εἴπατε] 
α Χᾶι 49. ἐπὶ τὸ ὅρος] εἰς το ορος 4ο. (πρὶ. ἐπι τὰ ορη ος, 114, 
ιϑς. ϑαυμαςὰ πολλὰ] ϑαυμασια πολλὰ 31τ. καὶ καταϑυνα- 
κείαν] καὶ τὴν καταδυναςείαν ΧΙΙ], 26, 26, 40, 86, τού, το8, (228. τὴν 

ἴαρτα ἐοεῖρε, 80 1]. τι.) 233, 310. ΑἸεχ. καὶ καταϑυναςεία ΟοηνρΪ. 
τὴν ἐν αὐτῇ} α τὴν 22, 40, 42, ς1) ὅ2, 87, 95, 97. 130, 147,18) 228, 
4238, 310, 311. (ουπηρὶ. ΑΙά. 

Χ. Καὶ οὐκ ἔγνω] καὶ οὐκ ἐγνὼν 62, 147. 
τηᾶγρ.) 26. (πρὶ. ἃ ἔςαι ἐναντίον αὐτῆς] ἐσομένων πικρίαν αὐτῆς 
8 (οάϊςες ϑεγρὶ!. ἐσομένων τὰ κακὰ αὐτῆς Οοάεχ υπυ5 ϑεγρί!. ἐν- 
ἀντίον αὐτῆς} ἐν αὐτὴ ΠΙ, τοό. Οοπηρί. ενωπιον αὐτῆς (ΧΠΙ. πιάγε. 
υἱ ἴῃ Ἐά.) 86. πηατρ. εναντι αὐτῆς 311. α ἄγῶ. ΕἘά. λέγει Κύριος 
--λέγει Κύριος 1 ἴῃ σοτῃ. [4 7 α δἰϊεγιῖγ. συγ ἱπίοττηεά, 2290. ἄδι- 

κίαν] ὠδικίας Οοπιρί. ἐν ταῖς χώραις] ἐν ταῖς χερσιν (πιαγρ,. υἱ ἴῃ 
Ἐάὰ.) 86. 

ΧΙ. τᾶϑε λέγει---ἐρημωϑθήσεται] τάϑε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς Τύρῳ: 
ἡ γῆ ἣ κυκλόδεν σε ἐςὶ ἐρημωθήσεται Αγη). Μ5. Αγη ΕἘά. ὁ Θεὸς] 
κ 239. Τύρος] ργοεπηῖτε. ἐρημωθήσεται 68, 97, 228. ΑἸά. 

γῇ σου] 7γγις, εἰ ἐπ εἰγοκέέμ ἰσστα ἐπα Ἡλετοι. χυχλόσεν) ῥγαΡΠΜ τ. 

και 23, 40, 40, 68, 86, 87, 91, 9ς, 97. ι8ς, 228, 233, 310. (ογρ]. 

ΑΙ4ά. κυκλόϑεν ἡ γῆ σΕ] και τσασα ἡ γὴ κυκλοϑὲν 239. ἐρημωθή- 
σεται] ἀαφανισϑησεται 68, (87. πηᾶγρ. οἱ ἰπ Ἐά.) ο7, 228, 310. ΑΙά; 
καὶ κατάξει] καὶ καταταξει τοῦ. ἰσχύν σου] Ργβε παῖ, τὴν 25, 16, 
40, ς1,) 62, 86, 9ς» 1475) 18ς, 228. (Τπηρὶ. Ργοπηϊτί. πᾶσαν Απτ. Μ5. 

Ατπι. Ἐά. καὶ διαρπαγήσονται] καὶ ἀρπαγήσονται 26. (ομηρῖ. καὶ 
διαρπασϑησονται 4.2, 86. 

ΧΙ. Τάδε λέγει Κύριος} ργαπιῖτῖ, διοτι (86, 228. πλᾶτ.) 130, 
311. Ργατηϊ. ὅτι Ατηγ. Μ5. Αγ. Εά. Ὃν τρόπον---ὁ ποιμὴν] ὦ ὡς 

ὁ ποιμὴν, ὅταν ἐκσπάση ϑῖαν. ᾿μ α ,“ αυεἰϊαι ὙΘ ΠΟ Ηΐεγοη. ὅταν 

ἐκσπάσῃ] ὁταν ἐκπεση 13ο. ἐχσπάσει (οπηρὶ. ἐὰν ἐκσπασῃ Ατγηι. 

ἙἘά. ὁ ποιμὴν] ὁ 40, 86. ἐκ ςσόματος] ἐκ τε ςοματος 68, 87,91: 

ο7, 228, 228, 310. τῇ λέοντος] λα τε 32, 36, 40, ςΙ, 95» 18ς, 238. 

Οήρεη. 11]. τ62. ἢ λοξὸν] ἢ λοβόν τινα Ατῃῃμ. Μ5. (Ατηιν. ἙΕὰ. 4]. 

ἕνα.) μὲ ἐχίγεπμιτῃ Ἠϊΐετοη. οἱ υἱοὶ Ἰσραηλ]) α οἱ τς3. Οομηρὶ. οἱ 

κατοικᾶντες} Ργϑοπηττ. καὶ 36, 40. (228. {Ὡρτγὰ .1π.) ἐν Σαμαρείᾳ] 

Ἂ εν (αἀτοτῖρε. ἔπργα [1π. πι. ἀπτᾳ.) ΧΠ. Σαμαρειᾶν 26. κατέναντι 

τῆς φυλῆς} ατῆς ΧΙ], 22, “ύ, 36, 42, 49, ς΄, 62) 86, 87, (οι. ἔυρτὰ 

(ςτῖρῖ. δῷ «]. πι. τῆς Ι5δαικης) ος, 97. 1οὅ, 114, 130, 147, 13» ι8ς, 

οὐ. φοξηϑήσεται] 

Κύριος ὁ Θεὸς} α ὃ Θεος 
οὐ ττροφητεύσει} οὐ μη ποροφητευ- 

ἃ ἔςαι] ἃ ἐςιν (ΧΙ. 

Τύρος-- ΝΣ 



. λαὶ ϑἷαν. Οἴἶζορ. 

ΑΜ Ωῶ Σ. 

ρ ᾿ ρ ϑ : "29 ΄ φ" δ 4 Ε] ᾿, ! Ζ 7 ε . Α 

Δαμαᾶσχῳ. Ἱερεῖς ἀκάσατε, χαὶ ἐτιμαρτύρασϑε τῷ οἴκῳ ᾿Ιαχῶδ, λέγει Κύριος ο Θεὸς. ὁ “παντο- 

ξ ἴω [γ ες 9 ον 9 ᾽’ Ὁ 3 ἃ, 3 9. 3 'ς 

χράτωρ.. Διότι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ὅταν ἐχδικῶ ἀσεξείας. τ Ἰσραὴλ ἐπ᾿ αὑτον, 
Ν᾿ ο »Φ 7 Ν - ΦὋΦ 5ν, ρος ΩΣ 

σιαςήρια Βαιϑήλ' χαὶ χατασκαφήσεται τὰ χέρατα τὰ ϑυσιαςηρίου, χαὶ τεσδνται ἐπ): τὴν γῆν. 

“ ἐν 
2 Ν ςς 23 -“. 9 

Συγχεῶ χαὶ πατάξω τὸν οἶχον τὸν περίπ]ερον ἐπὶ τὸν οἶχον τὸν «ϑερινὸν, καὶ ἀποδθνται. οἶχοι ἐλε- 

Ν ΄ φ, 
΄ , 

φάντινοι, καὶ “προςεϑήσονται ἕτεροι οἶκοι πολλοὶ, λέγει! Κύριος. 

ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον τοῦτον δαμάλεις τῆς Βασανίτιδος, αἱ ἐν τῷ ὕρει τῆς Σαμαρείας, αἱ 

Ἔν ὁ ΄ Ν Ν " ; “ ε.2 ρ ΄ 23. ἢ) ΄ 

καταδυναςεύεσαι Ἱωχὲς, καὶ χαταπατδσαί «σενήτᾶς, αἱ λέγεσαι τοῖς Κυρίοις αὐτων, -Ἐπίδοτε 
[δὴ 

ἡμῖν ὕπως “πίωμεν. 
3 7 ’΄ ΄- ς»,ἵ 9 “Ὁ ΄ 5 ε “4 “ 9.ϑ. » ε μ.“" 

Ομνύει Κυριος κατὰ τῶν ἄγιων αὐτδ, διότι ἰδὲ ἥμεραι ἐρχοντῶι εῷ ὑμᾶς, 

᾽-Ο 7 .,ςε᾿,,. 3. Φ. ᾿, Ὺ΄ 9ϑ.ϑ ἐξ Ἂν» 9 ’ ε 7’ 3 ἰδ » 

χαὶ λήψονται ὑμᾶς ἐν ὁπλοις, Χαὶ τοὺς μεθ᾽ ὑμῶν εἰς λέξητας υποχαιομένους ἐμξαλεσιν ἐμπυροι 

λοιμοὶ, Καὶ ἐξενεχϑήσεσθε γυμναὶ χατίναντι ἀλλήλων, χαὶ ἀποῤῥιφήσεσϑε εἰς τὸ ὅρος. τὸ 

Ῥομμᾶν, λέγει Κύριος. - Εἰσήλϑατε εἰς Βαιϑὴλ, χαὶ ἠσεξήσατε, χαὶ εἰς Τάλγαλα ἐπληϑύνατε 

τῷ ἀσεξῆσαι" χαὶ ἠνέγκατε εἰς τοπρωὶ σϑυσίας ὑμῶν, εἰς τὴν τριημερίαν τὰ ἐπιδέχατα ὑμῶν. Καὶ 

ἀνέγνωσαν ἔξω νόμον, καὶ ἐπεχαλέσαντο ὁμολογίας" ἀναγίείλατε, ὅτι ταῦτα ἠγάπησαν οἱ υἱοὶ 

Ω 

το8, 228,33. 238) 310, 311- Οοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. καὶ ἐν Δαμασκῷ) 

Ἑ κλινη (ΧΙ. τΏᾶγρ.) 23. Ἔ κλινεῖ 22) ςι, 68, 87,91,97, 1ς3,428,. 

2 48, 310. ΑΙά. χαὶι εκ Δαμασχξ λλινει (ὥρτα (οι. 80 αἱ. πὶ. ἐν Δα- 

μάσκω) 46. -Ἐ καὶ μὴ (Πο) 62... Δαμασκδ ἴδηι) (86. πιᾶγρ. κλινη) 

ος; 114, τ8ς. καὶ ταίυγα ἀεῖεῖ. εταΐα φιοχυς φυδάδπι νοςε ροΐϊ Δα- 

μᾶσκω 147. καὶ ἐν Δαμασκῷ. Ἱερεῖς] καὶ ἐν Δαμασκῷ ἱερέων. 5ἷᾶν. 

Οἰἴϊτος. : 

ΧΠΙ. Ἱερεῖς] ῥγαπιῖε, οἱ τ8ς. δὐυηρὶς σοπηπιδ ργροεά. ΑἸεχ. 

ὠκέσατε! ἀκεσαται (τηατς. λαλησατε) 86. ἀχεσασϑε 147. λαλήσατε 

ις3. ακεσαντες 240. καὶ ἐπιμαρτύρασϑε] λα καὶ 26, ςτ, 240. 

Ἰακὼδ] Ισραηλ 86. πιᾶγρ. Ισραηλ 2490. ὁ Θεὸς} τῶν ςρατίων 

86. πιαγρ. α ΟΥ̓}. ΑἸεχ. νοϊ. νἱ. ρᾶττ. '. Ρ. το7, 23. εἴ 8]. Αστη. Εα, 

Οεογρ. 

ΧΙΝ, Διότι ἐν τῇ ἡμέρᾳ] “Ἐ εκεινὴ πλᾶγρ. 86. Ατπι. Μ5. Αταὶ. Ἐά. 

τῇ ἡμερᾶ εκεινὴ 153. τῇ 233- ὅταν ἐκδικῶ) οταν ἐχδικησω ΧΙ], 

40, 42, 68, 86, 87, 91» 97, τού, 1 ς3, 228, 240, 310. ΑΙά. ΑΙεχ. ὄσε- 

δείας ἀσεξειαν 111, τού. ἐπ᾿ αὐτὸν---ϑυσιαςήρια Βαιϑηλ] ἀπ᾽ αὐ- 

τῷ ἐκδικήσω καὶ τὸ ϑυσιαςήριον Βεϑθήλ Αττῃ. Μ5. Αττι. ΕΔ. μιρε 

“ει μἰοίίσατγ εἰ (μρεν αἰίατγία Βειλεὶ : Ἡϊετοη. καὶ ἐκδικήσω] α καὶ 

Οομιρὶ. ἐπὶ τὼ ϑυσιαςήρια) κα ἐπι 86. Βαιϑήλ) Βεθηλ 23, 26, 

(ό:, 147. ἂς ἰη4) ος» 18ς. ϑ5αν. Οὗτος. Βεξηλ 86. 
΄ 

φήσεται] και κατασφαγήσεται 62. 

καὶ κατασχα- 

τὰ κέρατα) τὰ 26. αἱ κεφα- 

καὶ πεσᾶνται] καὶ τέσειται 22, 36, 40, 42, 51» 

62, 8ό, ος, 147» 185, 238. 
ΧΥ͂. Συγχεῶ] καὶ συντριψω (ΧΠ1]1. πιαγρ.) 36, ς, ὅς, 68, (86. 

πλᾶγρ. υἱ ἴῃ ἘΔ.) 87,91» 95, 97. 130, 147») 153) 185, 228, 238, 240, 

2410, 311. Αἰ4. δῖδν. Οἴτορ. συντριψω 22, 114. α.23.- και συγχεω 

42. Αγ. Εά. εγχεὼ 233. καὶ τατάξω] α 68, 87, οἵ, 97, 130, 

153) (228. δαίοτρι. πΊᾶγρ.} 310,311. ΑΙά. Ατηλ. Ἐά, καὶ συντρι- 

ψω 239. τὸν τερίπἝερον] τον χειμέρινον ((Ὥρτα ἰοτῖρε. 80 αἱ. πι.} οτ. 
᾿ ͵ 35. ἃ ψΨ "δ ᾿ 

τον τσεριπετρον 108. ΤΟΥ τοερίπίερον ετῖ ΤΟΥ οἶκον] α 240. εαι τὸν 

οἶκον τὸν ϑερινὸν] μετὰ τῷ οἶχε τὰ ϑερινξ δῖαν. Μοίᾳ. οἶκοι 11 ργω- 

αὐἷτῖ. οἱ 25, 36, 42, ξ1, 95, 18ς, 238, 2309) 311. οἴκοι ὅζο, δά ἢῃ. 

οοπη.] οἱ οικοι οἱ ἐλεφαντινοι τροςεϑήσονται οἰχοι οἱ ἐλεφαντινοι χῶὶ 

τροςεϑήσονται οἶκοι ἐτεροι τολλοι, λέγει Κυριος 311. ἐλεφᾶντινοι) 

Ῥγϑετηϊτι, οἱ (ΧΠ. {Όργα Ἰἴπ. δὴ εδά. π|.} 22, 36, 42, ς1, 238, 230. 

προςεϑήσονται] αφανισϑήσονται 22, ς 1,62, (86. ππᾶγρ. αἱ ἴῃ ἘΔ,) ος; 
114, 147, 18ς,) 238, 240. 8ϊαν. Οἶτοσ. πεσᾶνται Ατῃ. ΜΙ8. Ατηι. 
ἙἘά. ἕτεροι οἴκοι" πολλοὶ] οἶκοι ἐτεροι πολλοι ΧΙ], 22,23, 26) 36, 42, 
ς1) ὅ2, 68, 87, ΟΙ, 95, 97. τού, 130, 147, 153, ιϑς, 198, 228, 233) 

38. ΑΙά. ΑἸεχ. οἱκοι ἐτεροι χῶι τολλοι 40. ΟΟιηρὶ. λα ετεροι (86. 
της. ἐτεροι τολλοι, καὶ τοροςεϑήσονται οἰχοι πολλοι) 24ο. καὶ τολ- 

λοὶ καὶ ἕτεροι οἶκοι Ατη]. ἘΔ. Ργαρηλε, καὶ αν. Μοίᾳ. 

Ι. ᾿Ακόσατε] ργοοπηϊί. ταδὲ λέγει Ἰζυριος ϑ6ὅ.5Ὁ. δαμάλεις} ῥτῶ- 
ταῖς. αἱ 26, ςι, 62, 238. αἱ δυναμεις 147. τῆς Βασανίτιδος τῆς 

Βασαν 42, 68, 87, 97» 130, 311. Οοὔρῖ. ΑΙά. τῆς Βασαν ευτροφιαᾶς 

τοῦτ. 86. τε Βασαν 228. αἱ ἐν τῷ ὄρει] αἱ κατοικεσαι ἐν τω ὁρεί 
46. αἱ ἐσαι ἐν τῶ ορεε 40. ΟΟἸΩρΡΪ. αἱ ἐπὶ τω ορει ος, 18ς. λα αἱ τς3. 
τῆς Σαμαρείας} α τῆς 26, 42, ςτ, 62, 86, ος, τού, 147. 18ς,) 238. 
Οοταρί. πτωχὸς] πένητας 1Π| ΧΠΙ, 26, 40, τοῦ, το8. τρενητα 233. 
πενήτας]} στωχες [Π|, Χ]], 26,40, τοό, 198, 233. τοῖς Κυρίοις αὐ- 

τῶν] τοῖς. Κυριοις εαυτων. 22, 36, 51,.6:, (86. {ςγ. εαυτον) 9. 147, 

τβς, 238. τοις ανδρασι αὐτῶν (ανδρασι δἀίοτρῖ. 80 8]. τὰ.) οἵ. 2ο- 

πιϊηὶς ορβτῖς Ἠϊετοη. Νυἷρ. Ἐπίϑδοτε ἡμῖν] “Ἐ οἶνον Αττῃ. Μ5. Απη. 

ἘΔ. ὅὕπως τποίωμεν) ὁπως φαγωμεν (εχ οοτγ. Ὁ αἱ. πι.} 91. οπως 

πιομεὲν τοό. οπῶὼς εἰπώμεν 1908. : 

11. Ὀμνύει Κύριος} ῥγαεπῖτε. καὶ 91. κατὰ τῶν ἁγίων) κατ᾽ 

αγιοσυνὴς ταῦῖς. 86. διότι ἰδ} οτι ιδα 311. ΑΙεχ. ἡμέραι ἔρχον- 

ται] ργωτγηῖῖ. αἱ 87.. ἡμέραι ἐλεύσονται, Απη. ΜΒ. Αται. Εά. ἐφ᾽ 

ὑμᾶς] ἐφ᾽ ἡμᾶς ΑΙά, καὶ λήψονται ὑμᾶς] καὶ ληψωμαι υμας οἱ. 

καὶ λήψομαι υμᾶς 97» 1.53, 228. καὶ λήψονται ἡμᾶς ΑΙά, ἐν ὅπ- 

λοις} κα ἕν 49. ἐν οχλοις τού. καὶ τὰς μεϑ᾽ ὑμῶν] καὶ τᾷ ἐχγονὰ 

τοῦτ. 86. εἰς λέξητας ἄς. δὰ δη. οοπ|.} ἐπ οἰδίε, περοι αἰαγες ῥοβιϊεα- 

"ες. Ἠϊετοη, ὑποκαιομένες} ἔαργα (οτῖρε. δ αἱ. πι. εἰς ξυλοτυπίαν οἵ. 

αοϑ. ὑποκαιομένες ἐμξαλᾶσιν] α (ΧΠ]. δαίοτίρι, πρᾶγρ.) 26, 40, 

40, τού, 233. ΟΟμΡΪ. ΑἸεχ. ἐμξαλῶσιν] ἐμδαλω 153. εκδαλεσιν 

239. ἔμπυροι λοιμο}} ἐμποροι λοιμοι 40. (οπιΡὶ. ἐρῆμοι λοιμοι 68. 

(9). πἰᾶτρ. ἐχαγαῖ. αὖ εδάετῃ τὰ.) Αἰά. λϑι, 9ζ» 114) 130, 153») 18) 

411. Ατπι. Μ8. ἄπ. Ἐά. ἐμπυροι [ὈρτΑ Ταΐαγ. ἴοτ. 2728. 

ΠΙ. Καὶ ἐξενεχθήσεσϑε] και ἐξενεχθησονται 86. γυμναὶ) Ἐ γυνη 

καὶ ανὴρ αὐτῆς 32, 51. ύμνοι “6, 42, 130, 311. Οομρί. γύυμνοι 

ΚΦ, ΠῚ. 

. 18. 
χαὶ. ἐκδικήσω ἐπὶ τὰ ϑυ- 4. 

[ς. 

ΚΕΦ. 

Ιϊς 

2. 

γυνὴ καὶ ὁ ἀνὴρ αὐτῆς 36. “Ὁ γυνὴ καὶ ἄνηρ ό2, 147. γύμνοι γυνὴ. 

καὶ ἀνὴρ 86, 249. γύμνοι γυνὴ χαι ὁ ἀνὴρ ος, ι8ς. 5ν. Οἰτορ. 

Ἔ γυνὴ καὶ ὃ ἀνὴρ 114- “Ἐ γύνη καὶ ὁ ἀνηρ ντης 238. γυνὴ ΑἸοχ. 

κατέναντι ἀλλήλων] ἀπέναντι αλληλων ος», 114, τϑς. Ργβειητ. καὶ 

153. - γυνὴ και ἀνὴρ αὐτῆς τηΔΓρ. 228. καὶ ἀποῤῥιφήσεσϑε] καὶ 

ῥιφήσεσϑε Οοπιρί. εἰς τὸ ὅρος] περι τὸ ορος 40. επὶ τὸ ὁρος 198, 

433. Οὐρὶ. τὸ Ῥομμῶν} το Ῥεμμαν (Χ11. πιᾶγρ. Ἑρμωνα) 56, 

40, τοό. ΑἸεχ. “τὸ Αρμαμα (22. αἀζοτῖρι. ἔργα [1π. πι. ἴες, της Αρμε- 

νιας) 228. τὸ Ἑλμωνα 43. τὸ Αρμανα (36. ἴαρτὰ ἴογ. δὺ 8]. πι, Ρεμαν) 

ςι, 62, 68, 8). 97. 1479 238, 240, 310. ΑΙ4. το Ρεμναν 40. τὸ Ἀρ- 

μονα 42. τὸ Αρδανα (πιᾶγξ. αναϑέμα ἀυτὼν Αρδανα) 86. το Ἐρ- 

μῶνα οι. Αρμανα 95:18ς. δῖαν. Οἷἶγορ. τὸ Ῥαμᾶν 13. τὸ Ῥαμ- 

μαν 198. τὸ Ῥεμμα 230, 311- τὸ Ῥενμᾶν Οοπιρὶ. Ῥεμανὰ Ατηι, 

Μ5. (Απη. Ἐά. αἱ. Ῥεμών.) ᾿Αρωμῶν Οεοτγρ. Ῥιμμῶν 8[1ν. Μοίᾳ. 

Κεπισιαπ Ἡϊετοθ. λέγει Κύριος] - ὁ Θεὸς ΧΙΙ, “6, 36, 40, 42, (8ό. 

τηᾶτρ.) τού, 233. Οοτορὶ. Αἰεχ. ὁ Θεὸς, ταδὲ λέγει Κυριος 49. -- 

ΙΝ. Εἰσήλϑατε] εἰσηλϑετε Χ]], 22, 36, 40) 42: 49,» 51» 95».130, 

1ζ3, 18ς, 228,311. Οοπρὶ. και εἰσηλϑετε 87, 91» 97.228, 310. Αἰά. 

εἰς Βαιϑὴλ] εἰς Βεϑηλ 26, 86, 130, 311. καὶ ἠἐσεδήσατε) καὶ ηνο- 

μῆσατε ΧΙ], 22, 26, 36, 40. 51, 95. τού, 114) 1ς3, 18.) 198, 238, 

540. Αἰεχ. καὶ εἰς Γάλγαλα] εἰς Γαλγαλᾶ, καὶ 22, 16, ςτ, 95» 

218. και 24ο6. ἐπληϑύνατε] ρῥταεηῖττ. καὶ 40, 62, 147. ΟομΡὶ. 

εἰς τοπρωΐ] εἰς ὥρων 40. (πρὶ. τρῶν 93- σι 

ὑμῶν 26. ϑύυσιαν ὑμῶν 40, 153. Οοπηρὶ. ῥγατλῖε. τας 42. εἰς τὴν 

τριημερίαν} Ὀγοετῖτς. καὶ 429) 147. ΑΥπι. Μ5. Αἰτῃ. Ἐἀὰ. 13 Οοὐϊοες 

δεγρὶϊ. εἰς τὴν τριτὴν ἡμερᾶν τηᾶγρ. 86. α τὴν 130. εἰς τριμεριᾶν 311- 

Ψ. ὁμολογίας] ομολογιαν 22, 36, 40, ξ1, 62, 95: 147» τϑς, 239. 

Οοπιρὶ. ἀναγίείλατε] «παγίειλατε ΧΠ, 22,26, 16, 40, 42, 49, δ 1» 

86, ος, τού, 1145) 147, 18ς, 238. Οοπρὶ. ΑἸεχ. - ανατειλᾶτε 198. 

ὅτι ταῦτα] διοτι ταυτα ΧΙ], 26, 40, 1ς3» 193,233.- ὅτι ταῦτα ἡγά- 

πησαν)] εἰ ταυτα ἀγαπῶσιν Ατῃι. Μ5. Απῃ. ἙΕά.᾿ ἠγάπησαν) επο!- 

ἡσᾶν ταᾶγρ. 86. - λέγει Κυριος ὁ Θεὸς 233- 

ι 

ϑυσίας ὑμῶν] ἐσιᾶς ᾿ 

ν  Ἅ 

οἱ υἱοὶ Ἰσραὴλ] λ Ι 

Ιν. 



᾿ ΑΜ 
ΚΕΦ. ν΄. 

Ἂ 

8. 

Ἅ) Σ. 

6. Ἰσραὴλ, Ἄγε Κύριος. Καὶ ἐγὼ δώσω ὑμῖν γομφιασμὸν ὀδόντων ἐν πτάσαις ταῖς πόλεσιν ὑμῶν, 
χαὶ ἔνδειαν ἃ ἄρτον ἐν πᾶσι τοῖς τόποις ὑμῶν" χαὶ οὐχ ἐπεςρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. Καὶ 
ἐγὼ ἀνέσχον ἐξ ὑμῶν τὸν ὑετὸν ττρὸ τριῶν μηνῶν τῷ τρυγητᾶ, χαὶ βρέξω ἐ ἐπὶ ππόλιν μίαν, ἐκὶ δὲ. 
πόλιν μίαν οὐ βρέξω" μερὶς μία βραχήσεται, χαὶ μερὶς, ἐφ᾽ ἣν οὐ βρέξω, ξηρανθήσεται. Καὶ 

᾿ συναϑροισϑήσονται δύο χαὶ τρεῖς. πόλεις εἰς στόλιν μίαν τῷ πιεῖν ὕδωρ, χαὶ οὐ μὴ ἐμπλησϑῶ- 
9.- 

10. 

11. 

12.- 

13. 

9 

σι" χαὶ οὐκ ἐπεςράφητε «πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. 
3 ΄ ε »" Ἑπάταξα ὑμᾶς ἐν πυρώσει, χαὶ ἐν ἰχτέρῳ' 

ἐπληϑύνατε χήπες μων, ἀμπελῶνας ὑμῶν, χαὶ συχεῶνας ὑμῶν" χαὶ ἐλαιῶνας ὑμῶν χατέφαγεν. ἥ. 

χάμπη" χαὶ ἐδ ὡς ἐπεςρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. ᾿Εξαπέςειλα εἰς ὑμᾶς ϑάνατον ἐν ὁδῷ 

Αἰγύεἤου, χαὶ ἀπέκτεινα ἐν ῥομφαίᾳ τὸς νεαγίσχες ὑμῶν, μετ αἰχμαλωσίας ἵππων σξ, χαὶ ἀν. 
ἤγαγον ἐν πυρὶ τὰς παρεμξολὰς ἐ ἐν τῇ ὀργῆ ὑμῶν χαὶ δ᾽ ὡς ἐπεςρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύ- 
βίος. Κατέφρεψα ὑμᾶς, χαϑὼς ἘΑΤΕΣΕΞΙΡΩΙ ὃ Θεὸς Σόδομα χαὶ Γύμοῤῥα, χαὶ ἐγένεσδε ὧς δαλὸς 
ἐξεσπασμένος ἐκ «πυρός χαὶ ἐδ᾽ ὡς ἐπεςρέψατε πρὸς μὲ, λέγει Κύριος. Διατᾶτο ὅτως ποιήσω 
σοι Ἰσραῆλ' «πλὴν ὅτι οὕτως “ποιήσω σοι, ἑτοιμάζου τῷ ἐπικαλεῖσθαι τὸν Θεόν σου Ἰσραήλ. 

Διότι ἰδδ. ἐγὼ ςερεῶγ βροντὴν, χαὶ χτίζων πνεῦμα, καὶ ἀπαγγέλλων εἰς ἀνωράπουρ. τὸν. Χριςὸν 
αὐτϑ, “ποιῶν ὄρθρον, χαὶ ὁμίχλην, χαὶ ἐπε! αν. ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ τῆς Ὑὴς" Κύριος ὁ Θεὸς ὁ σαν- 

τοχράτωρ ὄνομα αὐτῷ. 

οἵ» 1ς3. Οοιῃρί. οἱ ἱερεῖς Ἰσραὴλ δῖαν. Οἷἶτος. λέγει Κύριος] -ἰ- ὁ 
Θεος ΧΙ], 22, 26, 36, 42, 49, ς1, ό2, 86, ος, τού, 130, 147. 18ς, 198, 

238, 240, 311. ΑΙεχ. δ[αν. Οἷἶτορ. Κύριος δἷ8 ἐοτῖρι. 68, 87,91, 97» 
153, 228, 210. ΑΙά. α 233. δ ϊεῖ! Ποπείπες Ῥεμς. Ἡϊετοη, Μ υΐρ. 

ΨΙ. Καὶ ἐγὼ ϑώσω] κα καὶ «1. γομφιασμὸν] τοληγὴν τπᾶτρ. 86. 
ἐν τᾶσι τοῖς τόποις) α τᾶσι (οι. 

ΥΙΙ. Καὶ ἐγὼ ἀνέσχον] καὶ ἐγω ἀνεσχων 68. Α]ά. α ἐγὼ σοπριὶ. 
τῇ τρυγητι} τὸ ϑέρισμε (τηᾶγρ. ΧΠΙ. ἴογ, ϑέρυσμε) 22, 36, 42, ς1, 62, 
68, (86. πιᾶλτρ.) 87. 91, 9ς. 97, 114, 147, 1.3, 18ς,) 228,28, 310. ΑΙά. 
βρέξω τ᾿ -- βρέξω “51. αἰξετιῖγ. οιιπὶ ἰαϊειτηςά, οἔγ 114, 18ς. ἐπὶ πό- 
λιν μίαν] ἐπὶ μιᾶαν πολιν 30, 311. ἐπὶ δὲ πόλιν μίαν] καὶ ἐπὶ ἱτέ- 
βὰν μίαν ϑίαν. Οἴτος. καὶ ἐπὶ τὴν ἑτέραν δῖαν. Μοίᾳ. μερὶς μία 
βραχ.] Ῥτγαετατξ, καὶ ΒΑΠ]. Μ. ἃ. 63. καὶ μερὶς] - μια 26. Ογηϊ!. 
ΑἸεχ. νοΐ. νἱ, μαζί. 1. Ρ.. 390. καὶ ἡ μία Απη. Μ5. Ατπι. Εά. οὐ 
βρέξω] -Ἡ ἐπ᾿ αὐτὴν ΧΙ], 26, 40, 42, 40, τού, 198, 9540. 

ῪῊΙ. Καὶ συναϑροισϑήσονται) καὶ συναϑροισϑησεται 95: 186. 
δύο καὶ τρεῖς τοόλεις] δύο πόλεις καὶ τρεῖς πόλεις ΑΙεχ. ἐπὶ πόλιν 
μίαν] εἰς μιαν πολιν 22, ς1, 238. α πόλιν ΒαΑΠ]. Μ. 1. οἷ. τῇ πιεῖν 
ὕϑωρ] α τα 87, οἵ, 97) 153, (228. {Ὡρτὰ (οπρί. δὸ αἱ. τ.) 310. ΑἹά, 
Βαῆϊ. Μ.]. οἷ. καὶ οὐκ] καὶ «δ᾽ Ξτως 4ο. καὶ εδ᾽ ὡς 42. διότι ἐκ 
ΒαΗ͂Ι. Μ. 1. εἶς. καὶ οὐκ ὅτο. δὰ ἔπ. οοπι.] 239. καὶ ἐκ ἐπεςρά- 
φητε] καὶ 5δ᾽ ὡς ἐπερρεψατε (Χ1]. τηαγρ. οἱ ἴῃ Εά.) 40, τού, το8, 233. 
Θσπιθὶ.. ΑἸεχ. Ογηῖ!. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ραγῖ. 1. Ρ. 299. καὶ βκ ἐπεγρεψατε 
23..ὄ καὶ 5δ᾽ τως ἐπεζρεψατε ,ό, καὶ οὐκ ἀπερράφητε ξι. καὶ οὐκ 
ἐπεςραφησαν 130. ἄμμο τυ 

ΙΧ, Ἐπάταξα ὑμᾶς] ρτατηῖ. καὶ 86. ἐπύρωσα ὑμᾶς Οομρὶ. 
ἐπάταξα αὐτὲς (ροπὶς Παϊπι ροῖ Γόμοῤῥα, νετ. 11.) Ογγίοίξ, ν. 269. 
καὶ ττάταξω ὑμᾶς Απη. Μϑ8. ἐν πυρώσει] ἐν μυρώσει ΑΙεχ. καὶ 
ἐν ἰκτέρῳ] α ἕν 40, ό2, 147. καὶ ἐν χαλάζῃ 1ΆΡ0Ρ: ΝΙΒΌ. Ρ. 380. 

ἐπληϑύνατε] ργαιηϊ. καὶ ἐπληϑυνατε τε ἀσεδησαι, Ἐς 22, 36, 147, 
238. Ργδπλῖτ. ξδὰ, ἤπε καὶ ςι, (228. πιᾶγρ.)} ργβεπηϊτε. ἐαά. οὨ ΠῚ οἷς 

ῥρῖο ὃς, 62. ρῥγαχηϊέζ. εδά. ουπι ὡς ῥτὸ ἃς, δίαν. Οὗἶτορ. -- τε ἀσεξη- 
σαι 86. τοᾶγρ. καὶ ἐπληϑύυνατε τὰ ἀσεξησαι" ϑοσοις ὑμᾶς τσεριεδαλον 
ποικίλαις, ὑμεῖς δὲ ἐπετείνετε τὴν ἀσεδειαν" οὃς ἐπληϑυνατε ος, ιτϑς. 
Ῥγαπετί. καὶ 130, 311. ἐπληϑύνατε- -ἡ κάμπη) καὶ τὸ ἄλευο τῶν 
κήπων ὑμῶν κατίφαγεν ἡ κάμπη ]Δοοῦ. ΝΊΠΡ. 1. οἷ. ὑμῶν 1 
43.1... Οοπιρὶ. ἀμπελῶνας] ργετηῖτ. καὶ 29, 36, 40, ς1; 65, τ 
147, τϑς, (228. πιᾶγρ.) 238. Οομιρί, (Δίεχ. π᾿ ομιγδές, τηΐπογε.) 
ὑμῶν 29] μαδεῖ ἴῃ τΉΔΓΡ. 228. ὑμῶν 2. --ὐμῶν 4.1 αὶ οὕ ἰηιετηλοά,. 
97. ΑΙά. καὶ συκεῶνας ὑμῶν] καὶ συκωνας ὑμῶν ΧΙ, 23, 26, 36, 
40, ξι, (62. ἴοτ. συκονας) 87, 91, 95. τού, 130, (147. εχ φοιτ. οἴει 
σνκονας) 1ς3, τ8ς, (228. πιᾶγρ.) 238, 310, 311. Αἰἴεχ, καὶ συκῶνας 
Οοπιρὶ. καὶ ἑλαιώνας---κάμπη] Ὁ Οαπὶ ἱπίεγηηεα, (Δα οτῖρί. πιᾶτρ. 
8 8]. πι,) 49. καὶ ἐλαιῶνας ὑμῶν] καὶ τοὺς ἐλαιωνας ὑμῶν 86. 
λ 228, 24ο. κατέφαγεν ἢ ἱ κάμπη] Γαι. τατος 40. Οοπρ. ἡ 
κάμπη] ἡ ἐρυσιδη τιᾶγρ. 86. ἡ κάμμη ΑΙεχ. καὶ ἐδ᾽ ὡς] καὶ «δ᾽ 

«τως 26, 40, (68, 230. ἔς ̓ πέτ4) 87, οζ» 153») 18, 228, 310. Οοπηρί. 
ΑΙά. ,, καὶ 49. δὲ πε ἢε φωείάφνι (ἢς ἱπῖτ) Η]ετοη, ἀλλὰ καὶ ὅτως 

νοσΣ. ὔΙΡ. 

“καὶ τοό. κατέρρεψα αὐτὰς ΟἸυγίοῖς. 1. οἶς. 
. κατέςρ. ΒΑΠ]. Μ. 1. 21ς. (ΟΕ. 1..39ς.) 

σεως 40. (ουρί. 

ἐκ (ἔς ἰηῆ8) Αττη. Μβ. Ασπι. Ἐὰ᾿ οἰ ὑμῶς ἐκ λοοῦ. ΝΙΠΡ. 1. εἶς. 
τυρός με] α ὅ2, τ47. 

Χ, ἘἘξαπέςειλα] ρταυγίτι. καὶ 40. 
ἀπέκτεινα) α καὶ Οοἴρ!. ἵππων σου] πτπὼν ὑμῶν 40. Οοπιρὶ. Απη. 
Μϑ8. Απῃ. Ἐάὰ. εφμογμηι υφῆγογμτα ς Ἡϊεῖοπ, τῶς τοαρεμβολὰ ] 
“Ἔ υμων ΧΙ], 22, 23) 26, 40, 42, 49, 51) 62) 68, 86, 8), οἱ, ος, 97, 

τού, 130, 147, 1ζ3. 18ς) τοϑ, 228, 233, (230. εἰ ροηῖς Πλιΐπη δηΐα ἐν 
τυρι) 440, 310, 311. (οπιρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. ἄπ. Μϑ8. Ασπλ. Εά. δ[αν. 
Μοίᾳ. εαβτα υοῇτα Ἠϊετοη. ἐν τῇ ὀργῇ ὑμῶν] ἐν τὴ ὀργὴ με (ΧΙΙ. 

ταδγρ. υἱ ἴῃ ΕΑ.) 22, 26, 36, 49, ς1) όὅ2, 68, (91. μου ἔργα [οτὶρέ. 40 
αἷ. τη.) ᾿ς, 97» τοῦ, 147, τϑς, 108, 238, 240, 310. ΑἸά. ΑΙεχ. α ὑμῶν 
86. α τῇ 8). τῆς ὀργῆς μου Ατῃῃ. Μ5. Απῃ. Ἐά. ἐπ γα μισὰ: 

Ηΐετοθ. καὶ εἐδ᾽ ὡς] και υδ' τως 26, 40, 87, 95, 97» 153, 18ς; τοϑ, 
428, 3το. Οομιρί. ΑΙ], καὶ ἐδ᾽ ὅτως ἐπεςρέψατε] καὶ ὅτως ἐκ ἀπ- 
ἐρρέψατε 8ϊαν. Οἶἶτορ. 

ΧΙ. Τοῖυπι) οοπηπια ἀδείς 120, 311. 

εἰς ὑμᾶς} α εἰς 14). καὶ 

Κατίφςρεψα ὑμᾶς} ῥγαειιῖίε, 
καϑὼς κατέςρ.} ὡς» 

ὁ Θεὸς] Κυριος 4ο. Οοιρὶ. 
καὶ ἐγένεσθε] και ἐγενηθητε 40, 42. Οομηρί. -Ἐ φησιν 86. ἐξεσπασμέ- 
νος] ἐξεςαλμενος (πιαγρ. εἐξαπεςαλμενος) ΧΙ]. ἐκ τυρός] απο καν- 

καὶ οὐδ᾽ ὡς] καὶ οὐδ᾽ ουτως 46, 40, 86, 87, 91, 
9ς, 97» 153, τ8ς, 108, 228, 3το. ΑἸά, Ἐινήςθ. Πεπι. Ενδηρ. Ρ. 250. 
ΒΑΠΙ. Μ. ἰ. 39ς. Ὀϊάγηι. ἀς Ὑτίη. Ρ. 42ς. καὶ οὐκ Οοπιρὶ. ἑπερρέ- 
ψατε] ἐπιςρεψατε 198. 

ΧΙ. Διατᾶτο ὅτως]} διατατο οντῶς 130θ. σοι τ΄ σοι 239] λ αἱ- 
τεγαῖτ. οαπὶ ἱπιειτηοά, ος, 18ς. Ἰσραήλ 15] αὶ Αγηι. Εά. ταλὴν 
ὅτι} α ὅτι 42, 240. τὸ ἐπικαλεῖσϑα!ι] λα τὰ 62, 86, 147, 153. τὸν 

ϑεόν σου Ἰσραήλ] τὸ ὄνομα Κυρίου τῇ Θεξ σε Ἰσραήλ. Ατη. Μϑ. 
Αγ. Εά. 

ΧΙΙΠΙ. Διότι] ὅτι ΤἼεοάοτεῖ. ν. τοϑό. δΔιότι--- βροντὴν] διότι ςε- 
ρέει! τ βροντὴν 81αν. Οἷἶτορ. Τμία δεσε ἥγππαης Ἰοπίίγαπηε Ἡΐδτοθ. Διότι 

ἰδὲ ἐγὼ] κ ἐγω (22. ροίξεα δὐοτίρε. ἃ π. ἴες.) 23, (ς τ. ροίεα δά άϊξ, δ 
εἴ. τα.) 130, 238, 230, 340, 311. , Ῥίιάγαι. ἀε Τύήῃ. Ι. οἶς. διότι Κύριος 
εἰ ᾧ Οοπιρὶ. Ἔ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν Αἴβδη. ἴϊ. 177... αὶ διότι ϑίαν. Μοίᾳ. 
σερεῶν βροντὴν] φερε βροντὴν τού, 411. Ργαβυηϊξ, εἰμι Κύριος ΟΥΠΊΙ. 
ἜΠεν; ν. 649. ὃς ξερεῶ τὸν ἐρανὸν Ἀγχσηι. ΜΒ. ὃς φερεεῖ ὅρη Αταῆι. Ἐὰ. 

καὶ κτίζων---ἀπαγγίλλων) καὶ ὶ κτίζει πνεῦμα καὶ ἀπαγγέλλει ϑἷαν. 
Οἴἶτορ. καὶ ὶ κτίζων πνεῦμα] Ὁ ὃ αἱ χεῖρες καὶ τὴν ρρατίαν τῷ ἐρανδ 

ἰϑεμελίωσαν ΟἸεπ;. ΑἸεχ. - Ρ: 6γ.  ελάετῃ, ἤπε καὶ, Ευΐεῦ. ῬγαΡ. 
Ἐνβδηρ. Ρ. 687). καὶ ςερεῶ πνεύματα Αττῃ. Μϑ8. καὶ ξερεεῖ πνεύματα 
Απη. ΕἘά. καὶ ἀπαγγέλλων] καὶ αναγίελλων (οοττ. υὑἱ ἴῃ Ἐἀ) ΧΙ. 

και απαγίελων : 26, ό2, 147. τὸν χρισὸν αὐτξ} τὸν νόμον αὐτῷ ὅιαν. 
Οἷἶτος. ποιῶν ὄρϑρον] ργαεπηῖιε, ὁ Ὀίάγτη. ἀς Ὑπη. 1. οἷς, ἐπὶ τὰ 
ὑψηλὰ] ἐπι τὰ ὑψη (26. (οτ. ὑψει) 36, 40, 42, ς΄, 62, 68, οἱ, ος, 97, 

τού, 130, 147, 1ς3») 108, 228, 238,230, 310, 511. Οομρί. Αἰά. ΑΙεκχ. 
ἐπι τὰ ἀκρα (86. πιᾶτρ. τὰ υψη) 240. ὁ παντοκράτωρ] κα ὁ 36, 97, 
410,2 311. ΟοπρΙ. 



ΑΜ ῶΣ. 
ΚΕΦ, ν, 

ΑΚΟΥΣΑΤΕ τὸν λόγον Κυρίου τᾶτον, ὃν ἐγὼ λαμβάνω ἐφ᾽ ὑμᾶς, ϑρῆνον. . Οἶχος Ἰσραὴλ ἔπε- τ. 
΄ »"“» 239 “ ΄ “2 δ 4 25. Ν “ ἴω 9. ὁ 3 

σεν, ἀχέτι μὴ προσϑήσει τ ἀναςηναι. - Παρϑένος τῇ ᾿Ισραὴλ ἐσφαλεν εξὶ τῆς γὴς αὐτὰ, οὐχ 5. 

᾽ὔ 3 "»" ΄ ΄ ’ ’ 

ἕξιν ὃ ἀναςήσων αὐτήν. Διατοῦτο τάδε λέγει Κύριος Κύριος, 

λιοὶ, ὑπολειφϑήσονται ἑχατόν' καὶ. ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο ἑκατὸν; ὑπολειφϑήσονται δέχα τῷ οἴκῳ Ἶσ- 

7 : Ὰ, Ἢ. 54. 3 Ὡ ϑ Ζ΄ Ζ. τ Ν ͵᾽΄΄' 
᾿ 

ραήλ. - “Διότι τάδε λέγει Κύριος. πρὸς τον' οἰκον. Ἰσραὴλ, ᾿Εχζητήσατέ: με, καὶ ζήσεσϑε.-" Καὶ μὴ 4. 5. 
΄ Ν 

ἫἩ πόλις ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο χί- 3. 

ἐχζητεῖτε Βαιϑὴλ, χαὶ εἰς Τάλγαλα μή. εἰσπορεύεσϑε, καὶ ἐπὶ τὸ φρέαρ τᾶ ὄρχε “μὴ διαξαίνετε;.. 

ὅτι Τάλγαλα αἰχμαλωτευομένη αἰχμαλωτευϑήσεται, χαὶ Βαιϑὴλ ἔςαι ὡς ἐχ ὑπάρχουσα. Ἔκ- 6, 
Ρ ΟΦ ν΄ 29 ΄ εξ “ες “" 3 Ν : ᾿ 

ζητήσατε τὸν Κύριον, χαὶ ζήσατε, ὅπως μὴ. ἀναλάμψη ὡς σσὺυρ ὁ οἰχος Ἰωσηῷ, καὶ χαταφάνγῃ. 
4 

ς 3 ’ 3 9 ΄ 

αὐτὸν, χαὶ οὐκ ἔςαι- ὁ σδέσων τῷ οἴχῳ ᾿Ισραΐλ.. Ὁ «ποιῶν εἰς ὕψος χρίμα,. καὶ διχαιοσύνην εἰς 
ρὸ ἷὕἷ ε “Ὁ ΄ Ν ΄ ΟΝἯΗ, 5» ͵’ 3 δι "»ὃ. “.κοἀἩἀἨ|ς--  “ Α 

ὙῊν ἐσ ΉΧΕν" Ο σποιων. «σαντα χαι! μετασχενάζων, χὰὶ ἐχτρέπων εἰς τοπρωΐ σχιᾶν, χαὶ ἡμέραν εἰς 

7 7 ε ’ Ν δ “ 9 ΄ ! .οὋᾳΙΣ, 2 ΟΞ Ν 3. Ν 7, ἿΣ 

γύχτα συσχοτάξων, ὁ. προσχαλδμενος τὸ δὼ τῆς αλάσσης, χαὶ ἐχχεέων ἀῦτο ἐπ! προσωπὸν τῆς 

ΕΣ 2 ἦ 5 ο΄ ε “ ΟΣ ΝΣ» δ ΟΝ Ζ΄ 5 ΝΣ. “ . , 

γῆς: Κύριος ὄνομα αὐτῷ" Ο διαιρῶν συντριμμὸν ἐπὶ ἰσχὺν, χαὶ ταλαιπωρίαν ἔπι ὀχύρωμα επά- 

γων. Ἐμίσησαν ἐν πύλαις ἐλέγχοντα, καὶ λύγον ὅσιον ἐξδελύξαντο: Διατᾶτο ἀνθ᾽ ὧν χατε- 
μ 0 2 28 3 3. Ὁ Ἃ» 2 9 τ 

χογδύλιζον «ττωχὲς, καὶ δωρα ἐχλεκτὸ. ἐδέξασθε τσὰρ αὑτῶν, οἴκους ξεςὃς φχοδομήσατε, χαὶ. οὐ 

Ι. ᾿Ακέσατε---τῶτον] “μά υεγύππι ἡβηά Ηΐετοα. τὸν λόγον] 

τοινυν λογὸν 24... Κυρίου] λ 22, 95, 114, 18ζ, 228. τϑτον]) λα 40. 

Οοπηρὶ. 5ϊαν. Μοίᾳ. ϑρῆνον] ϑρηνων 40. εἰς ϑρηνον 62, 147. Οἷν 

κος Ἰσραὴλ] οἰκος τ Ισραηλ ΧΙ]. Οοπρὶ. ὁ οἶκος τῷ ᾿Ισραὴλ΄ Δη- 

ερίξγαρῃ. ἴπ (δῖ. ΝΊς. ἴοῃι. ἷ. Ρ. 1524. ἔπεσεν πέπϊωκεν Αηερὶρταρῇ. 

υδὶ ἴπρτα. -ἔπεσεν--- Ἰσραὴλ σοτ,. {ε4.1 ἔπεσε διεφϑάρϑη, καὶ ἀλλὰ 

μηκέτι προσϑήσει ἀναςῆναι ἡ το αρϑένος Ἰσραὴλ ]ἀςοῦ. ΝΙΠΡ. ρ. 380. 

ἐκέτι ὅς. αὰ πη. φοπι.] οὐκ ἔγιν ὠναρήσας αὐτόν. Ογτῖ!]. ΑἸεχ. νοΐ. ὶ᾿ 

᾿ ρλτι. ἵ', Ρ. 359. (Ο . νοὶ. 11, Ρ. ςό:. εἴ 41.) ἐκέτι μὴ] δκετι οὐ μη 

(22. οὐ αἀάϊε. πι. τες.) 26, 40, 42, 86. (228. οὐπὶ μὴ ζυργα (οτγῖρτ.) 

Οοπρὶ. μη 310. ἐκ ἔτι μοι Ἀπερίρταρῃ. υδὶ ἔργα. τροσϑήσει] 

τροσϑὴ ΧΙ, 22,26, 46,42, 40, 51.954. 106, 114, 153, 18, 108, 238, 

2490. Αἴεχ.. προστεϑὴ (4ο. ίοτ. τοροσϑετη) 233. Οὐρὶ. τοροσϑηση 

86, 8), 130, 311. τροσϑήσω 147. τὰ ἀναςῆναι) κα τὰ Οομρὶ. 

Ἢ Παρϑένος τς. 84 πη. οοπι.] τεσᾶσα κατελείφθη ἐπὶ τῆς γῆς», 

καὶ ἐκ ἔσιν ὃς ἀναςήσει αὐτόν. 7αςοὉ. ἸΝΊ6Ό. ]. εἷϊ, τὲ Ἰσραὴλ] τὰ 

40, 91, 97» 153.. Οοπηρῖ. ΑἸά. -Ἱερουσαλημ, 310. ἔσφαλεν) ἐσφαλη 

40. Οοπιρί. ἔσφαλεν ὅτο. δὰ ἤη. οοη,.] ἔσφαλεν, οὐ μὴ ἀναςῇ ἔτι 

Ομγίοί. ἱ. ς82. ἐπὶ τῆς γῆς αὐτ} ἐπὶ τῆς γης αὐτῆς ΧΙ, 22, 23, 

ε6, 36, 45, 49, 1, 62, 68, 86, 87, οἵ, 95, 97. 106, 130, 147, τᾶς, 

198, 228, 233, 238, 239, 240, 310, 311. ΑἸά. ΑΙεχ. οὐπὶ αὐτῆς ἴῃ 

«ἰιαταξξ. τοίη.) Ογε!. ΑἸδχ. νοὶ. νἱ. ρατῖ. 1. ρ. 149. ὁ ἀναρήσων αὖ- 

τὴν] ὁ ανιςὼν αντὴν 22, 36, 40, 42, ξ1,. 62, 68, (86. τηᾶγρ. αναςων) 87, 

91) 95» 97, 130, 147. 18, 228, 238, 230, 240, 310,311. ΟΟΥΡΪ. ΑἸά. 

Ογή!!. ΑἸεχ. 1. εἷς, ϑίαν. Μοίᾳ. ὁ αναςὼν ἀυτὴν 153. 

ΠΙ. Διατξτο] διοτι 22, 26, 36, 40, 49, ς1, 86, 87, ος, 97» τού, 

114, 120, 147, 153» 18ς, 228, 233,.2.38, 310, 311. Οομρὶ. Αἰά, ΑἸεχ. 

διοό,. Κύριος Κύριος] (επιεὶ τΔπίπτι 22, 40, ςτ, ό2, 86, ος, 147, 

᾿ ας, τθς, 238. 8[αν. Οἷἶγορ. Κύριος ὁ Θεὸς 130, 321τ. (οπιρὶ. 8ϊαν. 

Μοΐῃ. Ἡ πόλις] ἐκ πολεως 22, 36, ς1,) 62, ος, 147, 18 ς, 238. ΑΙ. 

Μ8. Ατῶι. Εά. 8αν. Οἶτορ. κα ἡ Οοπιρὶ. ἐξ ἧς ἐξεπορεύοντο 15] 

ἐξ ἧς ἐπορευοντο (ῆς ἱπῖτα, 111,1, τοό, 310.) 87,97, 228. ΑΙά, ὗπο- 

λειφϑήσονται τ --ἑκατὸν 4.) λ ουπὶ ἰπίεγπηεά, 62. ὑπολειφϑήσον- 

ται ἑκατόν] υπολειφϑησονται ἐν αὐτὴ ἔκάτον 22, 36, ξΙ, 147, 238. 

8ϊαν. Μοίᾳ. γεϊαφμσμίμν ἱπ αὶ σοπίμπι : Ἠϊεῖοθ. ἐξεπορεύοντο ἕκα- 

τὸν] α ἐξεπορεύοντο 153. “επορευσντο ἐκατὸν 311. ὑπολειφ9. δέκα] 

. ὑπολειφϑ. εν αὐτὴ δεκῶ 22, 36, ς1) 62, ος, 114, 147, 18ς, 238. 8[αᾶν. 

,α ὑπολειφθήσονται τς3. ὑποληφϑήσονται δέχα 310. 311. γε πιφμεηίηῦ 
ὴ : ͵ον ν᾽ , Ϊ 
ἐπ εα ἄξεοι Ἠϊετοῦ. τῷ οἴκῳ Ἰσραήλ] α 240. ὁ οἶκος Ἰσραήλ Ατηι. 

᾿" ΜΟ5. Δι. Εα. 

ΙΝ. πρὸς τὸν οἶκον] ἐπὶ τον οἰκον 40, 42. Οομρί. Ἰσραὴλ] ργα- 
αὐἷτε. τῷ Οὐρὶ. ᾿Ἐκζητήσατέ με} ἐκζητησασϑε με 228. ἐκζητή- 
σατε ἐμὲ ὕοπηρ!. καὶ ζήσεσϑε] καὶ ζησετε 40. Οουρρ!. 
ΕΥ,, Καὶ μὴ ἐκφητεῖτε] καὶ μὴ ἐκξφητητε 56, ςι, 238. Βαιθὴλ] 

Βεϑυλ (ΧΠ. οοιτ. υἱ ἴα ἘΔ. δὸ δηΐᾳ. τι.) “6, 86, ος, 147, 18ς. «καὶ 

εἰς Γάλψαλα] κα καὶ «1. καὶ εἰς Γαλαὰδ Ατιγ. Μ8. καὶ εἰς Γώλ- 
γαλα μὴ εἰσπορεύεσϑε] ἱπίετια ἃ ὈΓ. τ. 310. μὴ εἰσπορεύεσϑε] 
μὴ ἐκπορενεσϑὲ 311. μὴ διαβαίνετε] μη ἀναξαινετε 1Π1, ΧΙ], 26, 
42, 49. 9ς, τού, 114, 153, 198, 233) 240. δίαν. Οἷἶτος. ὅτι Γάλ- 
γαλα] διοτι Γαλγαλα 40. (οιηρὶ. αἰχμωλωτενομένη] αὐχμαλω- 

τιφομενη 40. κ 228. αἰχμαλωτευϑήσεται) αἰχμωαλωτισθησεται τ ς3, 
2411. Οοπρὶ. καὶ Βαιϑὴλ ἔςα!] καὶ Βεϑηλ ἐσαι 26, ος, 147, 1τ8ς. 
«ὅ2. κἔἴραι Οοπιρὶ.. ὡς οὐχ ὑπάρχουσα] λα ὼς 22, ξτ, 62, (147. 

ωρρίεῖ. τι. τες.) 233,38. (οπιρὶ. δχὶ ὡς ὑπαρχουσα τ08. 

ΥἹΙ. καὶ φήσατε] καὶ ζησετε (Χ]1. εχ οοττ. 80 δηιίᾳ. πι.) 40, 49. 

καὶ ξησεσϑε 22, 26, 36, 45, ς) (86. πιᾶγρ. υἱ ἴῃ Ἑἀ.) ος, τοό, 147, 

τϑς, 238, 240. και ξησεσϑαι 62. καὶ ζητησατε 120. ἵνα φήσητε 

δὰν. Οἴἶζορ. . ὅπως μὴ ἀναλάμψη] ὁπὼως μὴ αναφϑη 23. οπὼς μη΄ 

αναλαμψεῖι 46. ὅχως μὴ ἀναλάμπει ΑἸά. ὁ οἶκος Ἰωσὴφ] Ἔ προςι- 

ϑὼων 86. πιᾶγρ. ὁ οἰκος τε Ιωσηφ ος, 18ς. κα ὁ ΟΟΠΡΡΙ. καὶ κατα- 

φάγη αὐτὸν] καὶ κατάφαγεται αὐτον 111, ΧῚ], 26, 49, 68, 979 τού, 

198, 233. ΑἸά. καὶ καταφαγεῖ ἄντον (πιαγρ. καὶ κατέδεται) 86. - ὁ 

σθίσων] ὃ σξεσον 6:, 86. ὁ σπεσων ([) ος. 18ς.- τῷ οἴκῳ Ἶσρ.] τὸν 

οἰκον Ἰσρ. 68, 87, 95,97. 1ψ8ὃς, 228, 310. ΑἸά. ἐοπιωπ; {{΄αεἰ. Ἡϊετοη. 

Ψ11. Ὅσαι. 7. εἰ 8. τ. 153. Ὁ ποιῶν] ῥγαεηλττ, Κυριος ΧΙ], 26, 

46, 42, 49, “1, 62, 86, 87, τού, 1475 153. 198, (228. τηᾶγρ.) 233; 238, 

240, 210. Ογτ}}. ΑΙδχ. ν. 372. ργδεπηϊῖ. ὁ Κυριος 22. ϑ[αν. Μοίᾳ. 

ῥγραεπηῆῖτι. Κύριος ὁ Θεὸς (ουπι- ὁ Θεὸς ἱπίεγ ἀπςο5) ᾿ΑἸεχ. ἔϑηκεν] 

α Οουρὶ. 

ΥΠΙ. Ὁ τοιῶν πάντα] α ὃ 26, 49, τού, 198, 233- ΑΙεχ. ὁ 

παντὰα τοιὼν 147. καὶ μετασκενάζων) και κατασχευαζων 40.. 

Οοπηρί. - αὐτὼ Ομιγίοῖς. “΄. ττ4.. Ῥίάγηι. ἀε Τήη. Ρ. 1:0, ΒαΙ͂]. 

Μ. 1. 296. ἐκτρέπων] ςρεφων 86. ταῦ. φρέψω (οπιρί... εἰς τοπρὼϊ 

σκιὰν]  ϑανατε (ΧΙ]]. πιᾶγρ.) 22, 36, 42, ξ1ν ὅ2, 68, 86, 87, 91, 95» 

97. 114,)130,147,153.18ς, 228,238,239;240,310,311: ΑἸά. Απη. 

Μ8. Ατηι. Εά. ϑῖαν. εἰς πρωὶ σκιῶν Οοπηρὶ. ᾿Αδήλου ἰπ (τ, Νῖς. 

τοπι. ἷ, Ρ. 26. σκιὼν ] κπιόγαπε πιοτεῖς Ἠ]ετοι. εἰς νύκτα] εἰς νυχτας 

ό2. συσκοτάζων] σχοτάζων 40. Οοπρὶ. ργατλῖτῖ. καὶ 68,97. ΑΙά. 

συσκοταζει 95. τϑς. συσκιαζων 130, 314. ἀλλάτἼες οτηηεβ Οοὐϊ- 

(65 ϑεγρὶϊ. ὁ προσκαλεσάμενος] ὁ προσκαλόμενος Οήρεη. ἱ. 8ότ. 

καὶ ἐκχέων] καὶ ἐπεχέων Οτίρεη. Ἰ. οἷξ, ἐπὶ πρόσωπον] ἐπὶ προσωπξ 

(ΧΙ. ςοττ. υἵ ἰπ Ἐά. δῷ δηΐϊΐᾳ. πι.) 22, 36, 9ς, τού, τᾶς, 238, 310, 

3211. Αἴεχ. Οτίρεη. 1. οεἶξ. κατῶ τορύσωπον 'Ὅτεροτ. ΝΥ 1. 28. τῆς 

γῆς] ῥτοριηϊττ. ττασης 26,42. Αἴπδη. ϊ. 818, Ὑβεοδοτεῖ. 1. 800. Κύ- 

ρι05] - ὁ Θεὸς τταντοκρατωρ ΧΙ], 40, 310. Οοπιρὶ. - ὁ Θεος. ὁ 

παντοκράτωρ 22, 26, 36, 42, 49, ξ1» 62) 68, 86, 87.091. 94. 97: τού, 

114, 1ζ3, 1τ8ς, 108, 228,233: 418, 230, 24ο. Αἰά. ΑἸεχ- 5ἷαν. Μοίᾳ. 

Κυριε ὁ Θεος; ὁ τταντοχράτωρ 147." Ἢ ὁ παντοκράτωρ Ατηι. Μ5. 

Ατηι. Εά. Θεούρ. οπείπμς Τδεις ονεπίροίεπε Ἡϊετοθ.. Ὁ 

ΙΧ... Ὁ διαιρῶν] ὁ διοριζων Χ11. ὁ διεγείρων (ὐοπιρί. μαδεῖ ὁ ἱπ 

οἰιαγαόξ. υὐΐποσε Αἰεκ. συντριμμὸν] συντριμμα οἵ. Ομιγίοίξ. ν. 290." 

καὶ ταλαιπωρίαν ὅτε. δὰ Βη. σοπ,.] καὶ ταλαιπωρίας ὀχύρεσϑαι. 5]Αν. 

Οἰἴἶϊτος. 

Χ. λόγον ὅσιον) λόγον δίκᾳιον δαν. ΟἸἾΓΟΡ. 

ΧΙ. Διατδτο] -Ἐ ὅτὼς εἰπε Κυριος 36, 40. Ἤ τως ΔΕ Κύριος 

68, 86, 8), 97, 228, 239, 3210. ΑἸά. ὠνϑ᾽ ὧν] ὁ ἄνω ὧν Οουρί. 

κατεχονδύλιζον] κατεκονδυλιξετε 22, 36, 42, 51, 62, (86. τηΓΡ.) 87,. 

οζς, 97, 114γ 147, 1τ8ς, 228, 238, 310. ΑἸά. ΑἸεχ. κατεκονδύλιζεν 

Οομιρὶ. ρεγομίϊεδαιῖς Ἠΐϊετοθ. ττωχὰς] εἰς κεφαλας πτωχῶν 1], 

(Χ11. ππαγρ. στωχες) 26, 40. (86. πιαγρ.) τού, τοϑ, 233. 239. ττω- 

χοὸν 36, 40, ςἴ,) 87. 95. 114, 1479 18ς, 238. Οομρὶ. Αἰεχ. ττωχῶν 

όω. γι, εἰς κεφαλᾶς 153. εἰς χεφάλην τωχὼν 240. 'σὰρ 

αὐτῶν] παρ᾽ αὐτε 22, 36, 40, ξ1, 62, 95, 147, 238. Οοπρί. οἴκει 

ξεςὰς} οἰκες ξυςες (Χ]Ι. οοττ. υἱ ἴῃ ΕΑ. 80 δητῖᾳ. τ.) 26, 42, 49, 87» 

97, 1οό, 1ς3, 198, (228. οοττ. οἱ ἴῃ ΕΔ.) 310. ΑἸά. ΑἸεχ. Ογή!!. ΑΙεχ. 

ἢν φο4ά. ᾧκοδομήσατε] οἰκοδομησετε 111) (22. σοττ. υἱ ἴῃ ἘΔ, πι. τορι) 
ἰ 

Ι 

Ι0.1|. 
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ΟΝ. , ΄“. 2 ὁϊ τον : [οἱ 3 . 2) ΄- Ν ΙΝ οι; 

μὴ χατοιχήσητε ἐν αὐτοῖς" ἀμπελώνας ἐπιϑυμητᾶς ἐφυτεύσατε, χαὶ ἃ μὴ “ίητε τὸν οἶνον αὐτῶν. 

σιωπήσεται; ὅτι" χαιρὸς πονηρῶν ἐςῚ. 

Ψ » ᾿ 9 ΄ ςε. »᾿" Ν..3 Ν ε ε 4 ς ».» "“" ζά ὃ " 

οτι ἔγνων “πολλὰς ἀσεδείας μων, Χαϊ ἰσχύυραᾶι αἱ! ἀμᾶάρτιαι! ὑμῶν, χαταπατδντες δίκαιον, λὰμ- 

δάνοντες ἀλλάγματα, χαὶ πένητας ἐν πύλαις ἐχχλίνοντες. Διατξτο δ᾽ συνιὼν ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ 
3 ΄ δ εν Ὡς. ἀρρὴδ 

᾿Εχζητήσατε τὸ χαλὸν, χαὶ μὴ πονηρὸν, ὅπως ζήσητε, χαὶ 
», Ψ. 39 εἐε .- ΄ ε Ν ε ’ ἃ, ΄ Ψ᾽ - ’΄ . " 

ἐξζὰαι!ι ὅτως με ὑμῶν Κυριος ο Θεος ὁ παντοχρατωρ᾽ ὧγ τροΐτον εἰπᾶτε, Μεμισήχαμεν τῶ πονηρᾶ, 
᾿ “26. 4 Ἁ ; [4 Ν. 93 ’ 3 4 Τά [χά ἑ 9 ΄ ’΄' ε δ ε 

ζαι ἡγαπησᾶμεν τὰ χαλα" χαι ἀποχαταςησᾶτε εν αἰυλαις χρίμα, ὁπὼς εἐλεηση Κυριος ὁ Θεος-:ο 
᾿ Ζ΄ , ΄ “ὋΣ ͵7 ᾿ “ 7 Ζ΄ ᾽ ε ᾿ ε ,- 
«“Φαντοχρᾶτωρ τὰς “πριλοίπους τ Ἰωσγηφ. ᾿Διάτδτο τάδε λέγει Κυριος ο Θεὸς ὁ “σαντοχρᾶτωρ, 
3 7 ρο ’ Ν "“",ὦ» ες 4 γὼ ε ρῷ ς ΄ 3. "ς 3. ’ 

Εν πάσαις ταῖς πλατείαις χοπετὸς, χαὶ ἐν σάσαις ταῖς ὁδοῖς ῥηθήσεται, Οὐαὶ, “δαί χληϑή- 

σεται γεωργὸς εἰς πσένϑος χαὶ χοπετὸν, χαὶ εἰς εἰδότας ϑρῆνον.. Καὶ ἐν πιάσαις ὁδοῖς χοπετὸς, 
. 7 - ζω ὔ' Ω 

διότι ἐλεύσομαι διὰ μέσε σε, εἶπε Κύριος, -οὐὰὶ οἱ ἐπιϑδυμᾶδντες τὴν ἡμέραν Κυρίε" ἱνατί αὕτη 
εξ ρ ε Ἐς ΄ κω ᾿ Ἁς φ 3 κ"ς ΄ Ν 3 ἰφιὶ 

ὑμῖν ἡ ἡμέρα τοῦ Κυρίου; χαὶ αὑτὴ ες! σχότος χαὶ οὐ φως. Ὃν τρόπον ἐὰν φύγῃ ἄνθρωπος ἐχ 
΄ -““Χ.2 Ν 2 “ Ξ ., ,,͵ο᾿ε Ν, 2 ΄ 3 Ν -ν 2. “᾿ Ν 2 ΄.- 

«φροσώποὺυ τῷ λέοντος, χαὶ ἐμπεση. αὐτῷ ἡ ἄρχος, Χχαὶ εἰσπηδήση εἰς τὸν οἶχον αὑτῷ, χαὶ αἀπερεί-- 
ἯΝ σῷ δ οΣ»Νς κΝ » ' Ν ἊΖ δ-.Ὸ» , ιν ΄ ες “ “ ΄ 

σηται τὰς χειρᾶς αὑτϑ ἐπι τὸν τοίχον, Χᾶι δάχῃ αὑτον ὁφις. Οὐχί σχοτος “ἢ ἡμερὰ τ Κυρίου, 

46, 36, 42, 49, ξι, τού, τοϑ, 238. Ογτῖ}}. ΑἸοχ. 1. εἶϊ. 
ται (οοῖτ. ἃὉ δηϊίᾳ. π). ὡχοδομησατὲ τὲ νἱάετυγ) ΧΙ]. 
ὅ2, ος, 147.153ν 18ς, ἐπιοίκοδομησατε (ἢ) 230. 
οἰκήσητε] και οὐ μη κατοικησετε 40. (οπηρὶ. 
86. καὶ καὶ μὴ οἰκησήτεος, τᾶς. ἀμπελῶνας ἐπιϑυμητὲς] ρτατηπῖ. 
καὶ ΧΙ], 26, 49, τοό, 233. Αἰεκ. ἐφυτεύσατε]) φυτευσετε 11],.42, 
49, τοό, 198, 440. Ογτ1}}.: ΑΙεχ. 1. οἷς, φυτευσεται (ςοττ. 4Ὁ ΔΏ[Γ4. Γὴ. 

φυτευσατε) Χ1Π. φυτευετε 239. καὶ οὐ μὴ δζο. δ ἤη. ςοη1.] καὶ καἰ 
μη κατοικήσητε ((οττ. ΔῸ 8]. πὶ. υἕ 'ἰπ Εἀ.) οι. καὶ οὐ μὴ πίητε} 
καὶ αὶ μη πίετε 36, τοό. καί εδ᾽ τως μὴ πιετε 86. . τὸν οἶνον αὐτῶν] 
οινον εξ ἀαντων (ΧΙ]. τον δἀίοτρε. ἔργα [1η.}) 86. νι τὸν 23. τὸν οινον 

εξ αὐτων 43, 130, 311. ϑίαν. Μοίᾳ. 
ΧΙ. Ὅτι ἔγνων] ὅτι εἶδον δίαν. ΟἿἶτορ. Ονία ἐρο εορπουὶ Ἡϊεΐοη. 

καταπατῆντες] καὶ καταπατεσαι 130,239)311. δίκαιον] ρταεγαῖε. 
πορς, τϑς. δικαια τού. . ἀλλώγματα)] ἀπαλλαγματα (εχ οοττ. π᾿. 
ες.) 22. ἀνταλαγμα 23. ἀγαλματα 240... καὶ πένητας] και 

οἰκοδομηϑήσε- 

οἰκοδομησατε 
καὶ οὐ μὴ κατ- 

καὶ οὐ μὴ κατοικησει 

σενητα (Χ]]. οοΥΤ. ΔὉ Δη4. πῇ. τσενητα ς) 49, 42. (οπιρὶ. Ασῃ. Μ8. 
Ἀπ. Ἑὰ. : 

ΧΙ. ἐν τῷ ᾧ καιρῷ] με τῷ Οοπρρὶ. σιωπήσεται] βαρδιε εἰ ἐαεεόὲ 

Οήρεη. 11. 6ὅ8.ιὨ ὅτι καιρὸς τσονηρῶν] οτι καιρος ττονῆρος ΧΙ], 22, 

23) 26, 36, ςξ1. ό;, 68, 86, 87, 01) 97, τού, 147, 108, 228, 233, 218, 

240, 310. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ. Βδῇῆϊὶ. Μ. 11. ,8ς. (Ὁἢ ἢ. 66.) οτι 
τονηρος 40. οτι ὁ καιρὸς τσονηρος 48, 40, 95; 1ιϑς, 311. ὅτι καφρὸς 
τοονηρξ 8ϊδν. Μοίᾳ. ὅτι καιρὸς τσονηρὼν ἐς!) α 153. φιωῖα “επιρε 
"“παἰμπι οβ, Ἡϊετοι. 

,Ο ΧΙΝ. ᾿Ἐκζητήσατε] -᾿ ἐν 86, 24.0θ. τὸ καλὸν] τὰ καλὰ ϑἴαν. 
Μοίᾳ. καὶ μὴ τοονηρὸν] καὶ μὴ τὸ τρονῆρον 23, 26, 36, 40, 42, 40, 
ξ1,) ὅ2, 68, 86, ο1, ος, 97, τού, 130, 147, 153» 18ς, 108, 228, 233, 
238, 230. 519. 31 Οοιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Ογη!!. ΑἸεχ. νοὶ. νἱ. ραγί. ἱ. 
Ρ- 3οο. καὶ μὴ τὰ τοισιρὰ 8ϊ4ν. Μοίᾳᾳ.Ό ὅπως ζήσητε!] οπως ζη- 
σεισϑαι (ἢ) 62. οπως ζησησϑε 147. οπὼς ζησετε 228. Οομρὶ. ἅ- 
τως} α 86. Οοπρὶ. Ατγηι. Μϑ8.: Ασῃ. Εή. ϑτως μεϑ' ὑμῶν] ροηίξ 
μεϑ' υμων ἢατίπι ροΐξ ταντοκρατὼρ 87, οἵ, 97. 1ς3, 228, 310. ΑΙά. 
μεϑ' υμῶὼν ὅτὼς ος, 18ς. Κύριος ὃ Θεὸς] Κυριος: ὅτὼς εἰπε Κυριος ὁ 
Θεὸς 40. Οοπηρί. ργβεπιῖῖ. ζη 49. ὁ παντοκράτωρ] κ ὃ 311. ὃν 
τρόπον εἴπατε] ὃν τρόπον εἶπαν Οοιηρὶ. 

ΧΥ. Μεμισήκαμεν] ἐμισησαμεν 62, τ4). τῶ ποονηρὼ] τὸ τρονη- 
καὶ ἡγαπήσαμεν] καὶ ηγαπηκαμεν ΧΙ], 36, ςτ, ος, τού, 

ιϑς, 198, 238, 310. Αἰεχ. τὰ καλά] τὸ καλὸν ΑΙεκ. καὶ ὦπο- 
καταςήσατε) και ἀποκαταφςήσεται 40. (οπιρί. καὶ αἀποκαταςήσετε 

49. και καταςησατερι,τς3. ἐν αύλαις] - ὑμῶν Αται. Μ8. Ατγηι. 
ἘΔ. ὅπως ἐλεήσῃ] ὁοπως ἂν ἐλεησὴ 42. οπως εἐλεησέι 62. (147. (ΟΥτ. 
τη. τες. ἐελεηση.) -Ἐ ὑμας 86. τιᾶγρ. Κύριος---τταντοχράτωρ] δοπιΐ- 
πα Ῥω: Ηϊεῖοθ. ὁ ψαντοκρώτωρ] α Ατπι. Μ5. Ατπῃ. ἕά, τὰς 
ποεριλοίπες] τες καταλοίπους 25, 36, ςτ, ὅ2, 68, 86, οἱἹ, 93,97, 147» 
τϑς, 228, 228, 240, 310. ΑΙά. τες τεεριλυπας 198. τῇ Ἰωσὴρ] τὰ 
Ἰσραηλ 56, 36, κι. (228, 238. τηᾶγγ.) τῶ Ιωσηφ 1:3. κ τὸὁ ΟΟΠΡΙ. 

ΧΥῚ. Κύριος ὁ Θεὸς]. α ὁ Θεὸς 62. κα Κυριος 120. ταῖς λαᾶ- 
τείαι!ς} α ταις 49, ξι, 2, 86, 8), 91) 95, 97, 130,13, 18ς, το8, 228, 

233,310, 311. (πρὶ. Α]ά. ΑΙεχ. Ογη]}. ΑΙεχ. 1. οἷϊ. Ρ. 89. κοπε- 

τὸς} ἴσαι κοπετὸς 8ϊΑν. Οἷἶτορ. -Ἐ καὶ ὀλολυγμὸς ]Δοοῦ. ΝΙΠΡ. 1. 

εἶς. ταῖς ὁδοῖς] α ταῖς ΧΙ], 22, 26, 36, 49, ς1, 62,01, 97. 147, 153» 
108, 228, 233, 228, 110. Α]ά. ΑἸοχ. Ογη1. ΑἸεχ. 1. οἴ. ῥηθήσεται] 
κλιϑησεται 86. πιᾶτρ. Οὐαὶ, ῥα) ϑρηνος ος, 1τ18ς. ῥγϑπης, ϑρη- Ὁ 

νος 114. καὶ κοπετὸν) καὶ εἰς κοπετὸν 22, 36, εξἸ, 62, 68; ος; 97, 
147, 18ς, 228, 238, 310. Οοπιρί. ΑἸά. Θεότρ. καὶ κοπετὸν ὅζο. δὰ 
βη. οοπ,.] καὶ εἰς κοπετὸν τσάντας εἰδότας ϑρῆνον. ϑίαν. Οἰἶτορ. ἐ' σά 
ρίαπδίηπι ἀτ φεὶ (είμπε ἰαπιεπιαίίοπεηι. Ἠϊετοη, καὶ εἰς εἰδότας} καὶ 
εἰς ἰδοντας ΠῚ. (26. ἴοτ. οδοντας.) καὶ εἰς εἰδοτα 490. χαὶι εἰς εἰδοντας 

τού. α εἰς Ογη!]. ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ εἰς εἰδ. 9ρην.} 240. ᾿ εἰδότας 

ϑρῆνον) τοὺς γινωσκοντας μελος 86. τηᾶγρ,.. 
ΧΥ͂ῚΙ. ὁδοῖς} ργϑεπηῖις, ταις 42, 65, 130, 147»311τ. ᾿ κοπετὸς] κο- 

πετον τοόὄ. διότι ἐλεύσομαι] διοτι ἐπελευσομαι 1Π. διοτι διελευσο- 

μαι ΧΙ], 22, 36, 40, 40, κι, ὅ2, 86, ος, 1479 153, τᾶς; 108, 238. 
ΑἸεκ. Ογτῖ]}. ΑἸεκ. 1. οἷς. δίιοτι οισελευσωμαι 26.. οτι διελευσομιαι 68, 
87, 97. 228, 310. ΑἸ4ά. οτι ἐλευσομαι οΙ. διῶ μέσε σἘ} α' σε 36, 
86, (9γ. ἀάϊει. ἔργα [1η.} τού. ΑἸ4. Ογτὶ!!. ΑἸεχ. 1. οἷς. ἐν μεσω σου 
ὅ2, 147). εἶπε Κύριος] λεγει Κυριος 62; 8), 9οζ) 147» τϑς. 

ΧΥΤΪΙΙ. Οὐἀαὶ οἱ ἐπιϑυμᾶντες] αι! οἱ ἐ ἐπιϑυμουνται ὅ2. δαὶ τοῖς 

ἐπιϑυμᾶσι ϑίαν. Μοΐᾳβ. Κυρίου τ] ργαπηϊτ, τῷ ΑἸά, ΄ Κυρίς τ" - 
Κυρίᾳ 25] α αἰξεγα. σὰπὶ ἱπίογαηεά, τού. Οὐρθῃ. 111. 240. Β4Π]. Μ. ἱ. 

570. (ΟΕ 1. 21, 473.) ἱνατί] ργαπηῖς, καὶ 36, ς1, 62, 86, 95, 147» 
18ς, 438. καὶ ΟγΠ]1. ΑΙεχ. 1.93. ἑνατί--- Κυρίου] καὶ ἱνατί ὑμῖν 
ἡ ἡμέρα αὕτη; ΟΠγίοῖε. νὶ. ὅο. κὲ φκίαὶ ἀαπς οοδῇε ἀἀϊενε Τρονεὶπὶ ἢ 
Ηΐετοη. αὕτη ὑμῖν] τ. 22, 26, ςτ, ὅ“, 86, ος, 147, 18ς, 238. αυμιν 
(9. Ροῆεα δἀάϊι. 80 εδά. τι.) 232. Οοπιρὶ. αὕτη ἡμῖν ΑἸά. ἡ ἡμέ- 
ρα) κἡ (ροίξεα δά ζοτῖρε. δῷ αἱ. τη.) ς1. τὸ Κυρί8] α τε 62, 147,13. 
α Οοπιρὶ. ἐςὶ σκότος] ἐπι σκοτος 62. (147. εχ οοιτ.) 

ΧΙΧ. Ὃν τρόπον---φὼς ἴῃ οοπι. ἴ64.1 α οὐἵπι ἱπίετπιοα. Ομυγίοί. 
Ογη]]. ΑἸοχ. 1. οἶς. ἐῶν φύγῃ] εαν ἐκφυγὴ 42,.26, 36, 42, 49, ξῖ, 
95. τού, 18ς, 233, 238. οταν ἐκφυγη 23. 62, 147. ΑΙεχ. Τυϊίη, Μ. 
Ρ- 178. οταν φυγὴ 240. ἐὼν φύγῃ ἄνθρωπος] ἐᾶν τις Φυγῃ 40. 
Οὐοπιρί. ἐάν τις ἐκφύγῃ Οἰυγίοῇ. ἱ. το8. ἄν τις ἐχφύγη ἄνϑρωπος 
Βα]. Μ. 1. οἷ. ἐκ προσώπε] ἀπὸ τροσώπε ΟΒιγίοῖι. 1. οἶς, τξ 
λέοντος] α τα 26, 16, 62, 86, 147. Οοπιρὶ. ΟΒιγίοῖ. Ἰ. οἷξ. καὶ ἐμ- 

πέση---ἐπερείσηται) καὶ ἐμπέσῃ Απῖιτη Αγπι. Μ58. καὶ ἐμπέσῃ αὐ- 

τῷ] καὶ ἐμπεσει αὐτῶ τιοό. καὶ συναντήσῃ αὐτῷ Τυπίη. Μ. 1. εἰκ. 
ἡ ; ἄρκος] α ἢ 40, 311. Οομρὶ. ΟΠγγίοί, 1. οἷξ. ᾿ ἀείδειις 147. ᾿καὶ 
εἰσπηδήση] καὶ εἰσπηδησει 26, τοῦ, 28. εἰς τὸν οἶκον αὐτῷὉῈὰ α αὐτε 
225 23, 40, ς1, ό:, 68, 86, 87, 91) 95. 07» 130, 147, 18, 228, 238, 

410, 311. ΟΟπιρὶ. ΑἸά, ΒαΠ]. Μ. 1. οἶς. δαν. Μοίᾳ. ἐπ ἴοπιμπι Ἠϊετοη. 
καὶ ὠπερείσηται) καὶ ἀπερεισὴ ΧΠΙ, 40, 68, 87, 95. 97, 18ς, 228, 
233; 310, 311. ΑΙ4, ΑΙεκ. ΒΑΠ]. Μ. Ομγγίοϊε. ]. οἰϊ, καὶ ἀπερησει 26, 

91, 339. καὶ ἀπερησέιται ό2. και απερείσει (86. ἴοτ. απερισει) τού, 
153. τᾶς χεῖρας αὐτοῦ] α τας 36, ξ΄, 238. τὴν χεῖρα αὐτοῦ 
᾿(ΟΒιγίοῖα. 1. εἰ. ἐπὶ τὸν τοῖχον] τρος τον τόρχον 1Π|. εἰς τὸν τοῖχον 

26, 40, τού, 147, 198, 233. ΒΑΗ͂]. Μ. 1. εἶς, καὶ ϑάκῃ αὐτὸν] και 

δακει αὐτον 26. ὄφις] ῥταπηϊτῖ. ὁ 22, 36, ς1,) ὅ2, 86, 147, 238. 
Οἰυγίοί. 1. εἶν. ἄδονν 
ΣΧ. ἡ ἡμέρα] κα ἡ 130, 311: τῷ Κυρία} τῷ Οοπρί. καὶ οὐ 

φὼς] και αχ! φως 228. καὶ γνόφος] καὶ οὐ γνοφος 26. καὶ σκοτὸς 

86. καὶ γνόφος δια. δὰ ἔῃ. σοπ1.] εἰ ἐαλθον ἐὲ ποι ἀαδειϊ βίεπάον ἐγκ ἢ 

Ηϊεγοη. ἐκ ἔχων] ουχ ἐχουσα 23. οὐκ ἔχων φέγ[ος αὕτη] καὶ οὐκ 

ἔριν ἐν αὐτῷ φέγίος Αται. Μ5. Αται. Ἑά. φέγίος αὕτη] φεγίος αὐτῆς 
ΧΙ],22, 3 δ, ό2,ος, 147, 18ς, 238,411:. [υΠπ΄π. Μ.]. οἷξ, α ἄυτη 40, 

86. “88, ἢ ΒαΠ]. Μ. 1. οἷ, φεγῖος ἐν αὐτὴ 153. ὙΠ}: αὐτῷ Ογηϊ!. 

ΑΙεχ. 1. οἷ; ὁ 



Θεξ ὑμῶν] ροπῖε Παιῖπλ ροί᾽ αὐτῶν 23. 

ΔΜ Ω Σ. 

ἴω - ἘνΦ ΕῚ 3 ΄ Ωὥ; ᾽, ξ ΕἾ ρὰ ε “ 5 » 

χαὶ οὐ φῶς, χαὶ γνόφος οὐκ ἔχων φέγγος αὑτη; Μεμίσηχα, ἄπώσμαι ἑορτὰς ὑμῶν, χαὶ οὐ μὴ 

» 3 ρὸ ᾿᾽ ξς "Ὁ Ζ΄ 9 ς ΚΞ 7 ᾿ » 

ὀσφρανϑὼ ϑυσίας ἐν ταῖς πανηγύρεσιν ὑμῶν. Διοτι ἐὰν ἐνέγκητε μοι ὁλοχαυτώματα καὶ ὃυ- 
Ν᾿ 7 

΄ "5, ρὲ 3 ’ 2 ΄ ς “- 9 2 ξ Ζ κ΄ δ τὸ 

σίας ὑμῶν οὐ προσδέξομαι, καὶ σωτηρίους ἐπιφανείας ὑμῶν οὐκ ἐπὶ λέψομαι. Μετάςησον ἀπ 
“ο ἢ 95.» ; -ς Ν 3 3 39 ἢ Ν᾿, ’ ς ω ἢ 

ἐμᾷ ἦχον δῶν σου, καὶ Ψαλμον ὀργάνων σου ἀκ ἀκχᾶσομαι. Καὶ χυλισϑήσεται ὡς ὕδωρ χρίμα, 

χαὶ δικαιοσύνη ὡς χειμάῤῥους ἄδατος. Μὴ σφάγια καὶ ϑυσίας προσηνέγχατέ μοι οἶχος ᾿Ισραὴλ 
᾿ “2 ΄ Ν “ δ Ν » “Ὁ ρ 

τεσσαράκοντα ἕτη ἐν τῇ ἐρήμῳ; Καὶ ἀνελάξετε τὴν σχηνὴν τῇ Μολῦχ, χαὶ τὸ ἄξρον τῇ Θεᾶ 
»» "“" ΄ ε ρ " [ωὴ ε ρδ . Κ “- "ὦ 

ὑμῶν Ῥαιφᾶν, τὰς τύπδς αὐτῶν ὃς ἐποιήσατε ἑαυτοῖς. Καὶ μετοιχίὼῶ ὑμᾶς ἐπδχειγα Δαμαῦχξ, 

΄ 
,, 9 δῳ 

λέγει Κύριοφ' ὁ Θεὸς ὃ παντοχράτωρ ὀνομᾶ αὐτῷ. 

ρὸ 3 ων ., ρὸ ( 3 ν 7 3 7 ιν 

ΟὟὝΑΙ τοῖς ἐξαϑενδσι Σιὼν, χαὶ τοῖς πεποιθόσιν ἐπὶ τὸ ὅρος Σαμαρείας, ἀπετρύγησαν ἀρχὰς 

ν " 3 “ 3 ᾿ 7’ ΄Ν 27 - » πὰ 

ἐϑγῶν, καὶ εἰσῆλϑον αὐτοί- οἶκος τῇ Ἰσραὴλ Διάδητε «άντες καὶ ἴδετε, καὶ διέλϑατε ἐχεῖϑεν 

ΧΧΊ. ἀπῶσμαι] ρταευιίττ. καὶ 95, 185. αἀπωσομᾶι τς3. ἑορτὰς 

ὑμῶν] ργαπιῖιτ. τας 22, 36, 43, ςτ, 65, 86, 95, 147. 1ι8ς, 238. ΤυΠίπ. 

Μ. 1. οἷς. Οήρεη. ἷν. 2οι. ΟἸνγίοίς. ἱ, 597. εἴ ἃ]. λα 240. Ργϑιηϊ. 

αὐτὰς Ογτῖ!!. ΑἸεχ. νοὶ. 1. ρατε. 1. Ρ. τό. ((. ἱν. 401.) καὶ οὐ μὴ 

ἃς. αἀ Άπ. οςοτλ.} α 130) 311. πες αάδογαδοτ. ἱπ εοπυσπηοηϊ με ΟΕ Τίς. 

Ηϊεοθ. ϑυσίας] α ΧΙ, 22, 36), 40, 49, ς1, 68, 86, 87, 91) 95᾽97» 

1145 153, 18ς5.108, 228, 233» 238, 240, 310. Οοπρὶ. ΑἸά. Τυδη. ΝΜ. 

1. εἶς. δῖαν. Οἴτορ. ται. τὰς 42. ϑύυσιαν 2, 147. ἐν ταῖς 

ππανηγ. ὑμῶν] κα Ατπι. Μ5. Αστῃ. Ἐά. 

ΧΧΙΙ. Διότι ἐὼν] διοτι καὶ εαν ΧΤΙ, 49, τοῦ, τ98.. ΔΙεχ. ΟΥΠ]}. 

ΑἸεχ. νοΐ. νἷ. ρατί. '. Ῥ. 38. δίιοτι καὶ αν 233. Εἰ Ηἰϊετοι. ἐνέγ- 

. κητέ μοι) ἐνεγκῆς μιθι 46. ανενεγχῆτε μοι 40. ΟομΡὶ. ὁλοκαυτώμα- 

ταῇ ργϑιῖ, τὰ τού. ΑἸεχ. Τυδῖπ. Μ. 1. οἷς. ολοκαυτωμα 228. καὶ 

ϑυσίας ὑμῶν] καὶ ϑυσίαν ὑμῶν (πρὶ. καὶ τὰς ϑυσίας ὑμῶν Τυδίπ. 

Μ. ἴος. οἷϊ. α ὑμῶν Ογτῖ!!. ΑἸοχ. 1. οἷ, εὐ (αεγίβεία Ηϊετοθ. οὐ 

προσδέξομαι] -“[ αὐτὰ ΧΙ], 23, 26, 26, 40, (86. πᾶτε.) τοό, 198, 228, 

233, 230. Αἴεχ. ΤυΠπ. Μ. 1. οἷ. οὐ τροσδέξ. ---ὐμῶν 251 Βαῦεῖ ἱπ 

τοῦῦρ. ΧΠ|, 228. καὶ σωτηρίου] και σωτηριον 26, 16, 40, 42, 49, 62. 

68, 95,97, τού, 130, 147, 153. 18, τοϑ, 228, 238, 310, 311. Οουρὶ. 

ΑΙΔ. Αἴεχ. Τυπίη. Μ. 1. οἷ", σωτηρίους ἐπιφανείας ὑμῶν] κα ὑμῶν 

Αστι. Εά. σωτηρίαν ἐπιφάνειαν 8ϊΑν. Οἴἶτορ. ἐπιφανείας. σωτηρίων 

ὑμῶν το Οοαΐςες5 ϑετεὶί. ἢ, πἰΗ σωτηρίου, Οοάεχ ὑπὺ8 ϑετρὶ!. οὐκ 

ἐπιδλέψομαι] οὐκ ἐπιξλεψωμαι 46. 
ΧΧΊΠ. Μετάςησον] ἀπόςησον Οοηΐες, ρος 110. νἱ. ο. 22. [υἱη. 

Μ. 1. εἷς. Ομεγίοῖν. ν. τ ςο. χίϊ, χα ς. ὙΒβεοάοτγεῖ, 1. 1303. ἦχον] πλῆ- 

ϑος Τυξίη, Μ. 1. οἷ. καὶ ψαλμὸν ὀργάνων σε} και ψάλμων" οργα- 

γων σου “6. Τυδίη. Μ. 1. οἷτ. ἄς, πε ἱπιεγραηϑέίοπς, 86, 228. καὶ 
φωνὴν ὀργάνων σου Ὑεοάοτεῖ. 1. οἷε. (( Ε. 1, τ ς84. ἱν. 892.) 
σομα!} ἐγὼ βκίτι ἀκέσομαι τη. Μ5. 

ΧΧΙΝ. καὶ δικαιοσύνη] καὶ ἡ δικαιοσύνη 22, 36, ςτ, 62, 68, 8ό, ος, 
07, 147, 18ς, 228, 238. ΑΙά. Τυδία. Μ. 1. οἷς. καὶ δικαιοσύνη ὅς. 

τἀ ἔπ. οοπ).} 310. ὡς χειμάῤῥους ἄβατος] δὐἀΐοτῖρε. τᾶτρ. 97. 
ΧΧΥ. Μὴ σφάγια] μη φαγιὰ 311. τυροσηνέγχκατε δίς. ἃ ἔῃ, 

οοτλ.] τεσσαρώκοντα ἔτη τροσηνέγκατέ μοι οἶκος τῇ Ἰσραὴλ (οὶ. 
οἶκος Ἰσραὴλ] ροηῖς [αϊπι ροίξ ἐρήμω 22, 36, ξ΄, 62, ος, 114. τϑς, 
438. κοικος εἴ ροηΐξ Ισραηλ ροίξ ἐρήμω, 147. υἱοὶ Ἰσραὴλ ὙἈεοάο- 

» ν᾿ 
Ξὦ΄Χ ΟἸἈΒ- 

τεῖ. '. 2ος. οἶκος Ἰσραὴλ δο. δὰ ἤπ. ο0π1.} ἐν τῇ ἐρήμω τεσσαρακον-. 

τὰ εἐτὴ οἱχος ἰσραηλ ΧΙ], 23, 86. εν τῇ ἐρήμω τεσσαρακοντα ἐτὴ οἶκος 

τε Ισραηλ λεγει Κύριος 26. εν τῇ ἐρημὼ τεσσαρακχοντα εἐτὴ οἶκος 1Ισ- 

ραηλ λεγει Κυριος 40, τού, 198. ΟΠεγίοί. νἱ. 9. Ογτ}}}, ΑἸοχ. ᾿ϊ. 346. 
τεσσαράκοντα ἐτὴ οἰκὸς Ισραηλ 130,311. ἐν τῇ ἐρήμῳ οἶκος Ἰσραὴλ 
τεσσαράκοντα ἔτη λέγε: Κύριος ΑἸεχ. ἐν τῇ ἐρήμῳ, οἶκος Ἰσραήλ; λέ- 
γει Κύριος. 7Τιηη. Μ. Ρ. 179. ἐν τῇ ἐρήμῳ] Ἔ λέγει Κυριος 233, 

430. Ομ ἠοῖ. νἱ. ο. Ογη}}. ΑἸεχ. ἢ. 346. λέγει Κύριος τδηϊυπὶ 240. 

ΧΧΥῚ. Καὶ ἀνελάβετε!] εἰ ἀεεερὶ ἐς Ἰτεῃ. Ρ. 317. τὴν σκηνὴν] 
εἰκονᾶς τηᾶγρ. 86.Ἡ. τῷ Μολὸχ] Μείοξονι Ἡϊοετοη. καὶ τὸ ἄςρον τῇ 

τῇ Θεξ ὑμῶν] τες Θεξς ἥμων 
228. Ῥαιφᾶν] Ρεφαν ΧΙ, 42, 65, τ47. ΟΠ]. ΑΙεχ. Ὑπεοάοτεῖ. ἢ. 
εἶς. Ῥεμφαν οἕ, τϑ8ς, 210. Ατῃῃ. Ἑὰ. 5δ]αν. Ῥομφᾶ Οοταρὶ. Ῥαι- 
φὼν Ῥτοοορ. ἴῃ (ῖ. Νῖο. τοπι. ἷ. Ρ. 917. Ῥαφὰν 7υδίη. Μ. Ἰος. οἷ. 
Κεπιράαηι Ἱτεῃ. 1. οἶς, Κοράαπ Ἡΐετοη. τὰς τύπες ὅζο. δὰ ἤη. οοπι. 
ἄρωγα: φιας γεοϊβὲς αάογανε εα:. Ἰτεη. ῥ. 218. τὲς τύπες ὃς ἐποιήσατε 
τοροσχυνεῖν αὐτοῖς Ῥτοοορ. ἴῃ (αι, ΝΊς. Ὑπεοάοτεῖ. 1. οι, τὰς τύπες 
αὐτῶν] κα αὐτῶν ΧΙ], 22) ξ1, ὅ2, 68, 87, 91, 95, 97) 114» 147, ιϑς, 

228,238, 310. ΑἸά. ΑἸεχ. Τυπίη. Μ. " εἶς. α τυπες αὐτῶν 86. ργω - 

αὐἶτ. τορὸς ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. ἰος. οἷ, ἃς ἐποιήσατε] Ἔ προσκυνεῖν 42. 

εἰς Ἐματραξξὰ, χαὶ κατάξητε ἐχεΐεν εἰς Γὲθ ἀλλοφύλων τὰς χρατίςας ἐχ πασῶν τῶν βασι- 

ν᾿ “Ὃ ὔ .«“ .φ Φ 

ἐποιήσατε ἑαυτοῖς} ἐποιήσατε προσκυνεῖν αὐτοῖς Ογη!]. ΑἸεχ. 1. οἷτ, 

ἑαυτοῖς] εαυτῶν 42. αντοις 42. κα 86. ἐν αὐτοῖς Οογηρὶ. ὑμῖν Ατη!. 

4,5. Ασῃ. Ἑὰ. : : 

ΧΧΨΝῚΙ. ἐπέκεινα Δαμασχοὺ) ἐγάπς δαπαίεενι Ἡϊετοη. δΔα- 

μασχξ] Βαξυλωνος 26. ὁ Θεὸς} αὶ 91, 153, 233. Αγη, ΕΠ. ϑῖδν. 

Οἴἶτορ. ὁ παντοκράτωρ] α ὁ 40, 130, 228, 311. (πρὶ. 

Ι. Οὐαὶ τοῖς ἐξεϑενδσ!ι] ἑαὶ οἱ κατασπκαταλῶντες Τυπ. Μ. 1. οἷς. 

ἐξεϑενῶσι! ἴυρτὰ Τογῖρξ, δῷ αἱ. τη. ἔς; φαὶ εάση! βεεεατε τοό. καὶ τοῖς 
πεποιϑόσιν] α τοῖς 42, 8ό.Ἑ ἀὠπετρύγησαν) -Ἐ ἑαυτοῖς τρᾶγρ. 86. 

ἐπετρυγῆσαν 153. οπετρύγησα (ΟΙΔΡΪ. . υἱπάεπιίαβὶ Οτΐρεῃ. 111, 388, 

ρας. οἱ ὠνομασμένοι ἐπὶ τοῖς ὥρχηγοῖς }υἹάπ. Μ. 1. οἷς, ὠπετρύ- 

γῆσεν Ατπη. Μ5. (Ασῃι. Εά. αἱ. ἀποτρυγῷ) Οὐάεχ υπι18 δεγρὶ. καὶ 

εἰσηλϑον---ἶἴδετε ἴῃ σοπι. 124.] εἰσῆλθον ἑαυτοῖς οἶκος Ἰσραήλ. διάξητε 
πάντες εἰς Χαλάνην, καὶ ἴδετε Τυϊίη. Μ.. 1. οἷς. δὲ ἐπγτο (ππὶ βδὶ, 

όνηες 1|γαεἰ ἐγαη ες οπιπές, εἰ οἱάείε ἰα Ολαϊαπει Ἡϊετοη. καὶ εἰσ- 

ἤλϑον αὐτοὶ] καὶ εἰσηλϑον εαντοις (ΧΙ]. ἑαυτοῖς ΕΧ ΟΟΓΥ. Δ ΔΕ. π}.) 

ὅ2, 68, 87, 91, 94» 97» 185, 240, 310. ΑἸΙά. καὶ εἰσηλϑὸν εν αὐταῖς 

42, 16, 42, 51) 228, 2238. καὶ εἰσηλθον ἐν τοῖς οἰκοις 86. χαι εἰσ- 

ἤλϑον ἐν αὐτοῖς 130, 233, 230, 311- καὶ εἰσῆλϑεν εἰς αὐτὰς Οομὶ. 

καὶ εἰσῆλθον αὐτοῖς Αἰεχ. καὶ εἰσῆλθον πρὸς αὐτὲς ϑίαν. Μοίῃ. 

οἶκος τῷ Ἰσραὴλ] α οἶκος 86. α τῇ 153. λα 240. 
Π1. Διάξητε πάντες] διαξητε εἰς Χαλανην 86, 240. -ἰ- εἰς Χαλά- 

νην Τυδίη. Μ.]. εἷς. -Ἐ ἐκ Χαλὰν Αται. Μ8. -Ἐ ἐκ (1. εἰς) Χανὰᾶν 

Απα. Εἀά. -| εἰς πόλιν 8 Οοάϊοε5 ϑεγεὶϊ. -ἰ- εἰς Χανάνα Οεοτς. 

-Ἡ εἰς Χαλὰν ϑίαν. Μοίᾳ. καὶ ἴδετε] καὶ εἰδετε Χ]Π. «Ἡ εἰς Χα- 

λαννὴν 22, 26, 238. -Ἐ εἰς Χαλανὴν 42, ὅ2, 68, οζ, 97» 1145) 147, 

18ς, 228, 3210. κα 86, 54ο. - εἰς Καλάνην ΑΙά. -Ὁ εἰσέλϑατε εἰς 

Χαλὰν ϑ8ϊαν. Οἴτορ. καὶ διέλϑατε ἐκεῖθεν] α ἴος ΧΗ. καὶ διελ- 

ϑέτε ἐκειϑὲν 36, 40, 42, 49, 51) 68, 86, ο1, 95. 97, 114 153, 18) 

528, “38, 310. Οοπιρὶ. ΑἸά. καὶ ελϑέτε εἐχειϑὲν 130Χ230, 311. καὶ 

ποορεύϑητε [υἱππ. Μ.. 1. εἶξ, εἰς Ἐματραξξα] εἰς Μαϑραξξα ΧΙ]. 

εἰς Αἰμαϑ' τὴν μεγάλην 22, (36. ἴυργὰ ἴσσ. δ αἱ. "1. ραδα) ξΙ, 238. 

ῇς, οἰῆ Ημαϑ',, (πιᾶγρ. εἰς Εματραθδα) 86. ἢς, ηἰῆ Αἰϑαμ, 95.»114, 

:ι8ς. ἔς, πῆ Ἐμαϑ', 240. εἰς Ἀιμαϑραδθα 43, 26. ΑἸεχ. ἔς, ἀϊ. 

Ἰυηξίπ), 49. εἰς Αιμαϑ' Ῥαξα 40. “ἤο, οοπϊαπέεῖπι, τ 53. εἰς Σημαϑ 

τὴν μεγάλην 62, 147. εἰς Εμα Θρααδα 68. εἰς ἔμα Θραβδα 97. 

εἰς Ἐμαϑραξδα 135, 1το8, 310, 211. Οεογρ. εἰς Ἐμετραξθα 233. εἰς 

Ματραξξα 239. εἰς ̓ Αμμὰϑ Ῥαδθὰ Οοπιρὶ. εἰς Ἐμὰ Τραξὰ Αἰά. 

εἰς ᾿Αμὼϑ' τὴν μεγάλην 7υδίη. Μ. 1. οἷς. εἰς τὴν μεγάλην Ἐμὰϑ 

᾿ Ῥαβὰ Ατηι. Μ8. Αγπι. ἘΔ. το Οοάϊοεβ 5εγρῖ. εἰς Ἐμὰν Μαϑη- 

ροξὰ μεγάλην 8ῖν. Οἶτορ. ἐπ Ἐπιαιὰ ταῤόα Ἡΐετοθ. καὶ κατᾶ- 

ξητε ἐκεῖθεν] καὶ διελϑατε (οοττ. διελϑέετε) εκειῖδεν, καὶ καταθητε ΧΙ]. 

κ ἐκειϑὲν 42, 68, (86. πιαγρ. καὶ διελϑατε εκειϑεν) 87,.91.97.1.53» 198, 

228, 233, 240, 310, 311. Οοπιρὶ. ΑἸά, Απτη. Μ8. Ατγπι. Ἐά. εἰ ἄε- 

Λεπάϊιε Ἠϊεῖοθ. ἀλλοφύλων] ργαεπηῖεῖ. τῶν 22, 36, 42) 515 62, 68, 

86, 8), 94» 97», 147. 18ς,) 228, 238, 310. ΑἸὰ, ἐκ πασῶν] α παάσων 

40. Οοπιρὶ. Ἀπ. Μ8. Ασα. ΕἘά. ἐκ τυασῶν---τότων) ὑπὲρ πάσας 

τὰς πόλεις ταύτας το Οοάϊοες 5εγρί!. τῶν βασιλειῶν τέτων] τῶν 

ποολεῶν τατὼν 26. Ατῃ. Μ8. Ατπι. Ἐά. αὐτῶν βασιλείων ττῶν 130, 

41ττ. τῶν βασιλεὼων τετων 228. κα τότων δῖαν. ΟἸἕγορ. εἰ πλείονα 

ἔπει πσλειονᾶ 4ο. Οομρ!. εἰς τλειονα τιοό. τὰ ὅρια αὐτῶν ἐς} εσὶ 

τὰ ορια αὐτῶν 22, 36, 40, ςτ, 2, ϑό, ος, 114, 147, 18, 238. Οοπθὶ. 

Τυθέη. Μ. 1. εἷς. τῶν ὑμετέρων ὁρίων] τῶν οριων ὑμῶν 40. Οοπιρὶ. 

7 πη. Μ.1. οἷτ, τῶν ἡμετέρων οριων 68, 86,97, 147, 228. ΑἸά. Αγηι. Μ9. 

Ατπι. Ἐά. τῶν ὑμετέρων ϑυσίων 198. ἀξεταῖ τῶν, αἀάΐξ, Δ αἷ. πι. 41: 

ΚΕ Φν͵ 

21.. 

22. 

23. 



ΚΕΦ. ΥἹ. 

11. 

ΑΜ Ω Σ. 

Ὁ" “ὦ ΑΩΔ ἩΝΣ ΑΑρμ Μοὶ τε ᾽ : 5 : 3: λειὼν τότων, εἰ πλείονα τὰ ὅρια αὐτῶν ἐςι τῶν ὑμετέρων ὁρίων. Οἱ ἐρχόμενοι εἰς ἡμέραν χακὴν, 
΄ », ἴω 

οἱ ἐγγίζοντες χαὶ ἐφαπ]όμενοι σαδδάτων ψευδῶν, Οἱ χαϑεύδοντες ἐπὶ χλινῶν ἐλεφαντίνων, χαὶ 
χατασπαταλῶντες ἐπὶ ταῖς ςρωμγαῖς αὐτῶν, χαὶ ἔσϑοντες ἐρίφους ἐκ “ποιμνίων, χαὶ μοσχάρια ἐχ 

, ΄ . ς 2» “΄' Ν δ ιν “᾿ὌῸΨΣ ΄ ς: ε ΄ Ὶ Ζ΄ 
μεσδ βεχολίων γαλαϑηνὰ, Οἱ επιχρατδντες προς Τὴν φωνὴν τῶν οργᾶγων, ὡς ἐςηχοταὰ ελογίσαν- 

-«ς»" ε 7 οἱ ΄ Ν δι λ » Ψ Ν Ν “ “ ΄᾿ - 

το, χαὶ ἐχ ὡς φεύγοντα, Οἱ πίνοντες τὸν διυλισμένον οἶνον, καὶ τὰ πρῶτα μῦρα χριόμενοι, χαὶ 
9 ἤὝπ ᾿ 3 ΣΝ ΝΣ ἰσνν ΘΙ ΄ ", ἰδΩ “" 9 ’΄ ς ΨΡ » 39 9 ρὋ 

οὐχ ἔπασχον ἐδὲν ἐπὶ τῇ συντριξῇ Ἰωσήφ. Διὰ τοῦτο γὺν αἰχμάλωτοι ἔσονται ἀπ᾿ ἀρχῆς δυνα.- 

ςῶν, χαὶ ἐξαρθήσεται χρεμετισμὸς ἵππων ἐξ ᾿Εφραίμ' “Οτι ὥμοσε Κύριος χαϑ᾿ ἑαυτῇ, Διότι 
΄ 2.Ν ΄“ ν δ 3 Ν Ν ΘΝ Ζ΄ 2. “- ΄ Ν 2 “ι,ιΜΓΤ, Γ΄Π1 “ 

βδελύσσομαι ἐγὼ πᾶσαν τὴν ὑδριν Ιαχὼξ, χαὶ τὰς χώρας αὐτῇ μεμίσηκα, χαὶ ἐξαρῶ πόλιν σὺν 

4. 

“Ζἄσι τοῖς χατοιχϑσιν αὐτήν. 
Φ ἰφα 3 ἴω 

“Καὶ ἕςαι, ἐὰν ὑπολειφϑωσι δέχα ἄνδρες ἐν οἰχίᾳ μιᾷ, χαὶ ἀπο- 

ϑανδντάι, Καὶ ὑπολειφθήσονται οἱ χατάλοιποι, χαὶ λήψονται οἱ οἰχεῖοι αὐτῶν, καὶ πα Άξιον 

ται τϑ ἐξενέγκαι τὰ ὁςὰ αὐτῶν ἐχ τῷ οἶχϑ' χαὶ ἐῤεῖ τοῖς προεφηκύσι τῆς οἰκίας, Εἰ ἔτι. ὑπάρχει 

παρὰ σοί, Καὶ ἐρεῖ, Οὐχ ἔτι" χαὶ ἐρεῖ, Σίγα ἕνεχα τᾶ μὴ ὀνομάσαι τὸ ὄνομα Κυρίου. Διότι 

ἰδὲ Κύριος ἐντέλλεται, χαὶ πατάξει τὸν οἶχον τὸν μέγαν ϑλάσμωσι; χαὶ τὸν οἶχον τὸν μιχρὸν 

ἐδ βάσιν: Εἰ διώξονται ἐ ἐν πέτραις ἵπποι; εἰ παρ ὐ ΩΝ σΠΟΤΟΙ ἐν ϑηλείαις; ὅτι ἐξεσρέψατε 

εἰς ϑυμὸν χρίμα, χαὶ χαρπὸν δικαιοσύνης εἰς ππικρίαν, Οἱ εὐ Ἰνομενοι ἐπ᾿ δδενὶ αὐγῇ, οἱ λέ-. 

γοντες, Οὐχ ἐν τῇ ἰσχύϊ ἡμῶν ἔσχομεν χέρατα : 'Διότι ἰδὲ ἐγὼ ἐπεγερῶ ἐφ᾽ ὑμᾶς οἶκος Ἰσραὴλ 

11. Οἱ ἐρχόμενοι] οἱ εὐυχομένοι 111, (ΧΠ]1. οοττ. αὖ ἀπτὶᾳ. πὶ. οἱ ἷπ 
ἘΔ.) 26. (οπιρὶ. ρῥγϑ τοῖς. βαι 26, 40, (91. δΌ 4]. πη.) 228. ΟΒιγίοί. 
1. 311. 8β'π ἐρχόμενοι 4οθ. εἰς ἡμέραν κακὴν] εἰς ἡμέραν πονηρὰν 
Τυη, Μ. 1. εἶς. εἰς ἡμέραν" κακεῖνοι (πρὶ. οἱ ἐγγίζοντες} α δὲ 

ΟοτΏρὶ. ρῥγϑυηῖς. ἑαὶ ΒαΗ]. Μ. ἱ. 493. καὶ ἐφαπΊόμενοι) α και 87. 
καὶ οἱ ἐφαπ]όμενοι ΒαΠ]. Μ' 1. εἶ. ἐφαάπΊεσαι Αγ. Μ5. (Ατ. Ἐά, 
αἱ. ἐφώπ]εσϑαι.) ͵ 

ΙΥ. Οἱ καϑεύδοντες οἱ κοιμώμενοι Τυἱπίη. Μ. 1. εἴ. ΟἹἱ καϑεύ- 
δοντες ἐπὶ κλινῶν ἐλεφαντίνων} ἐπὶ κλίνης ἐλεφαντίνης κατακείμενοι 
ΟἸετα. ΑΙεχ. ρ. 18ς. ἐπὶ κλινῶν] ἐπὶ ϑυρὼν 130, 311. καὶ κατα- 
σπατ.} α καὶ τἸοό. ἐπὶ ταῖς ςρωμιναῖς) ἐν ταις ςρωμναις 45. ΟγΠ]]}. 

ΑΙεχ. 11. 339. ατᾶις τοό. ςρωμναῖς αὐτῶν] ςρωμναῖς ὑμῶν Ατγπη: 
Μϑ8. Ατηι. Ἐά. καὶ ἔσϑοντες] οἱ ἐσϑίοντες 22, 36, 62, ος, 147, 18» 
238. Ογε1]}}. ΑἸδχ. 1. εἶτ, (ΟΕ, νἱ. ραγί. ἱ. Ρ. 297. οἵ 41.) καὶ εἐσϑιοντες 
49, 425) ξ1, 91, 97, τού, 1ς3, 228, 310. ΑἸά. Τυπ. Μ. ρΡ. 18ο.΄ 

Ομ υγίοί. 1. οἰ. ἐρίφους ἐκ τποοιμνίων] αὶ ἐκ 49. ἄρνας ἐκ ποιμνίων 
7Τυπίη. Μ. 1. οἷ. ἐκ μέσα] α μεσξ 23, 26, 40, τού, 311. Οοπηρὶ. εν 
μέσω 153. δαῦεῖ μέσου ἴῃ οσπεγαξξ. πιΐπογε ΑἸεχ. 

Νν. Οἱ ἐπικρατᾶντες} οἱ ἐπικροταντες 22, 36, 40, 43, 49, 68, οἵ, 
97, τοό, 147, τ1ς37) 228, 238, 230, 240, 310, 311. (ομηρί. ΑἸά. ΑἸοχ. 

]Τυδίη. Μ. Ομιγίοί 1. εἷς. Οτερ. ΝΥ. ὅτ ς. οἱ ἐπικρδντες (ἢ) 23. 
Οκὶ εοπενεβα!ς Ἡϊετοῦ. οἱ ἐπικροτεῖτε Ατπ,. Μ5. Ατπλ. ἙΕά. ὡς 

ἑςηκότα] ὡς ἐφωτα ΧΙ], 22, 26, 36, 42, 40. ς15 62, 68, 86, 87, 91, 9 ζ» 
97» 1ού, 114» 1320) 147ν 153718ς, 108, 228,2323, 238, 230, 310, 311. 

ΑἸἰά. ΑΙεχκ. 7υδίη. Μ. Ομιγίοί. 1. εἶς. (ΟΕ, ἰν. 6.) ἃ ὡς ἑςηκότα 

Απη. Μϑ. Ασηι. Εἀὰ. 

693. 
ΝΊ. τὸν διυλισμένον οἶνον) ἐν φιάλαις οἶνον Τυδίη. Μ. ]. εἰ, μῦ- 

ρα) τῶν μύρων τπᾶγᾳ. 86. χριόμενοι] Χριομενα τϑς. καὶ ἐκ ἔπα- 

σχον ἐδὲν] καὶ οὔτι τοάϑος ἦν ὑμῖν το Οοάϊςες5 δετρ!!. ἄς ἔεγε Ατσηι. 
Μ8. Ατι). Εἀ. εἰ αὐλὴ! ραιοῤανεὶπὶ Ἡϊετοη. δὲν] αος, 1149, 18. 
ἐπὶ τῇ συντριξῃ} ἐπι τὴν συντριδην ο1,) τς3. ΟογρΡί. ᾿ἸΙωσὴφ] ρτε- 
ταῖς. τα 22, 36, ξ1) οζ.» 147, ιτι8ς, 228, 238. ΟΟπρ]. ΟΠ γγίοί. 1. 2 ς 2. 
Ἷ. τ8ς. Οτερ. ΝγΗ͂: 1. οἷτ, 

ΝΙΙ. Διῶ τᾶτο νῦν] κα νυν 62, 147. κα 310. 
ται] αἰχμαλωτισϑήσεται 8). ἀπ᾿ ἀρχῆς} εξ ἀρχῆς (πιᾶγρ. ἐπ᾿) 
ΧΗ. ἀπαρχὴ 87. δυναςῶν] -ἰ τῶν ἀποικιζομένων Ταβίη. Μ. 1. εἶξ. 
καὶ ἐξαρθήσεται] καὶ ἐξαρϑησονται 240. Ρτθεπ. καὶ μεταςραφήσε- 
ται οἴκημα καχέργων Τυϊίη. Μ. 1. οἷς, ἵππων] ἵππου Οοπιρ. ἐξ 
Ἐφραίμ) κα εξ ΧΙ], 233. 

Ψ]Π. καϑ᾽ ἑαυτα} - λέγει Κυριος ὁ Θιος τὼν δυναμεων 22, 42) 
68, 87, 91, 97. 310, 311. ΑἸά. δῖαν. Οἶτογ. -Ἐ εαάεπι, ργδι!ο καὶ, 
Αγ. Μ8. Αττη. ΕἘά. καϑ'᾽ αὐτου 26. -ξ λεγὼων Κυριος ὁ Θεος τῶν 

δυναμεων 46, ςι, ὅ2, 86, ος, 114, 1479. 185) 228, 238, 240. έν 46- 

ἐρίμνε, ἀϊοῖ! Τοπείπμς σης υἱγίμίμνι : Ἡΐετοη. Διότι βδελύσσομαι 

ἐγὼ] οτι βδελύσσομαι ἔγω :6, 49. Αἰεχ.. πάσαν τὴν ὕδριν] α τὴν 
10. 
130, 153,3211. 
τοόλιν] καὶ ἐξαρω πτολεις 1ξ3. 

γον. ΙΝ. 
Φ 

᾽ ᾽ [2 

αὐχμώλωτοι ἐσον- 

μεμίσηκα] μισήσω Ατηι. Μ5. Ατηη. Ἑά. καὶ ἐξαρὼ 
α καὶ Οομηρὶ.. αὐτῶν Ατπι. Μ5. 

ἩΗἩϊἸοτοη. 

ἐλογίσαντο] - ταῦτα ΟΠ τγίΟΥ. 1]. 430. ἵν. 

“ δοηο : Ηϊοΐοη. 

καὶ τὰς χώρας αὐτὰ] και τας χώρας ἄντων Π|,.42, 40, 1οό,, 

Απῃ. Εά. σὺν πᾶσι], πασι 240. τοῖς κατοικᾶσιν αὐτὴν] τοῖς ἐν 
αὐτῇ 40. Οοπηρὶ. αὐτὴν] αὑτας 1ξ3. 

ΙΧ. δίκα ἄνδρες} αὶ ανδρες 23. κα ϑέκα ΟοιρΡ!. καὶ ἀποθϑανᾶν- 
ται] κακαὶ 22, 36, ςι, 62, ος, τοῦ, 147, 18ς, 238. Βαδεῖ καὶ ἴῃ οἰδτ. 
τηΐη. ΑἸεχ. ; 

Χ. Καὶ ὑπολειφϑήσονται---οἰκεῖοι αὐτῶν} ει, οἰονεῖ ἀονιοβίεὶ ἐγας 
καὶ οἱ κατάλοιποι λήψονται τοὺς οἰκείους αὐτῶν Ατπι. Μϑ. 

Ατα. Εά. Καὶ ὑπολειφϑ. οἱ ἱ κατάλοιποι] κα 68, 87, 91, 97. 163, 

(228. δἀξετίρι. τηᾶνῈ.) 1το. ΑἸά. μάθει 1 Ἰπῖογ ὩΠΟΟΚ ΔΙΕΣῚ 
αὐτῶν] οἱ οἰκεῖοι αὐτῷ ΑΙεχ. καὶ παραδιωνται] καὶ Ὁ! ; τταραδιωται 

46, τού. ΑἸεχ. οἱ κατάλοιποι καὶ τταραξιουνται 153. ταραξιῶν- 
ται] ἀείεεμάσεπι Ατία. Ἐὰ. τᾷ ἐξενέγκαι] τε ἐξενεγκεῖν 22,.6, 42, ξ1, 
όὅ:, οςν» 147. 18ς, 238. τὰ ὀςᾶ αὐτῶν] κα αὐτῶν Οοτηρὶ. ἐκ τῷ οἷ- 
κου] Ἔ με36. κεκος, 1ι8ς. καὶ ἐρεῖ] εἰ ἀΐεεπὶ Ἡϊετοη. ΕἸ ἔτι 
ὃς. δὰ ἔη. οοηλ.] εἰ ἄλλος τις ὑπάρχει ἐκεῖ παρά σοι Ατηι. Ἑά. τῆς 

οἰκίας} τε οἰκε 22, 46, 43) τ, 6:, 147, 238. , 
ΧΙ. Καὶ ἐρεῖ 15] καὶ αὐτὸς ἐρεῖ Δτηι. Μ8. Ασα. ἙἘά. οὐκ ἔτι] 

Νεφιαφωα». Ἡϊετοι. καὶ ἐρεῖ 49] χαι ἐρεις τοό. αἰμεγ ἐἰϊείε Αττη. 

ἘΔ. Σίγα] σιγάτω (οπιρί. ἕνεκα] ἐνεκὲν 26, 36, ς:, 86, ος, 153, 
1ιϑ8ς, 238. 310. ἕνεκα ὅζο. 84 ἤη. σοπ,.] οὐ μὴ ὀνόμασει Κύριον 
Οοιηρὶ. ἕνεκα τούτου ἐςὶν, ἵνα μὴ ὀνομάσωσι τὸ ὄνομα Κυρίου Ατηι. 
Μ5. Ατγη. Ἐά. 

ΧΙΙ. Διότι ἰδὰ Κύρ.} οτι ιδὲ Κυρ. 130, 311. Οοἴηρ!. ἐντέλλεται] 

ἐντελειται 40, 42, 1309311. ΟΟΠΡΙ. Ατηϊ. Μ5. Αστη. Εά. ἐντεταλται 

49. 86. μιαπάαῤ᾽! Ἡϊετοη. τὸν μέγαν] τε Ισραηλ ἔαρτα ἵοτγῖρῖ. ἃ τες. 
τ. 1.3. ϑλάσμασι] σεισμασι 36. τὸν μικρὸν] τε ἴπϑα ἴαρτα 
(οτἷρε. ἃ π᾿. τες. 1ς3. ραάγμασιν]) ρηγμᾶσιν (ΧΙ]]. εχ οοττ, δ δητίᾳ. 
τ.) 22, 36, 40, 62, 68, 86, 87, ΟἹ, 95, 075 147. 18ς, 228, 238, 310. 

Οοιιρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. ρυγμᾶσιν 1τς3. 

ΧΙΙΠ. Εἰ διώξονται] καὶ διωξονται 2329ς. ἵπποι] ἱππὸ 9, 18ς. 
Ργατηϊ. οἱ 310. εἰ ταρασιωπήσονται εἰ ταρασιωπηθπσονται 239. 
ἐν ϑηλείαις] - ἵπποι Οὐρὶ. Ἔ ἀγρὲὰ δίδν. Οἴτορ. ὅτι ἐξεςρέψα- 

τε] φτι ὑμεῖς ἐξεερεψατε ΧΙ], 26, 36, 40, τοό, 198, 228, 233. ΑἸεχ. 
οτι ὑμῶν ἐξεςρεψατε τς3. ὅτι ἐξέςρειψαν (οπιρὶ. 

ΧΙΝ. ἐπ᾽ ἐδενὶ λόγῳ] - αγαϑὼ 22, 36, 42, ξτ, 62, 68, 87, (οι. 
ἔρια [ἴπ. δὸ αἱ]. τη.) ᾿ς, 97, 147. 18ς. 228, 238, 240, 310. ΑἸά. δ[αν. 
ἐν πδένι λόγω αγαϑω 86. ἐπ᾽ ἐδενὶ ῥήματι Οομηρί. Μηρεγ απο υεγδο 

Οὐκ ἐν τῇ] ργϑετηῖί. διότι Οοηηρὶ. ἔσχομεν χέρα- 
τα Ῥγαηηττ. οὐκ 86. εχομεν κερατὰ 91, 93, 185. ἔσχομεν κέρα 
Οοπιρὶ. ἔχομεν ἐξασίαν 81αν. Οἴἶίος: 

ΧΝ. Διότι ἰδὲ} διατατο ἰδὲ 216. κα ἰδου 130, 211. κα διοτι 240. 
ἐγὼ ἐπεγερῶ] ἐγὼ ἐπεγείρω 26, 49, ς1, οἵ) 95, τού, 18ς, 238. Αἰεχ. 
ἐπεγειρω τς3. ἐγὼ ἐπεγερῶ---δυνάμεων 4ρο Λυ(εἰἑαδο ἡ ιρεν τος ἀἰογπες 
7) αεὶ, αἰέ Τονείπως Ῥεως ἐχεγοίίπεμνι, φεπίεπι : ἨΠεΥΟΠ. οἶκος Ἶ σραὴλ)] 

οἰκος του Ἰσραὴλ ΧΙ], χό, 65, τού, 147. 198, 233. Οοπρ]. ΑἸεχ. 

ἔϑνος) α ἴσο 22, 26, ςι, 62, 68, 86, 87, 91, 95» 97. 114» 1479 153» 
18) 228, 228, 240, 21ο. ΑἸά. Αγ. Μϑ. Αγηι. Ἑἀά. δῖαν. Οἴἶζτορ. 

ἔϑνος---ἰκϑλίψεσιν ὑμᾶς] ἔϑνος ἕν ὃ ἰχϑλίψει ὑμᾶς 4 Οοάϊοεβ δεγρῖϊ. 

ῆς, πἰᾷ οἱ ἐκϑλίψουσιν, 4 Οὐάϊοες 5εγρὶ, λέγει Κύριος] φησι Κυριος 

1 

οἱ οἰκεῖοι 
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ΑΜ ΩΣ. 
; .: ᾿ ὌΝ ρ Ὰ] ", 3 ρβῷ 9 535.ϑΝ ᾿ . 4 

ἔϑγος, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων, καὶ ἐκϑλίψεσιν ὑμᾶς τῇ μὴ εἰσελθεῖν εἰς Αἰμὰν, καὶ ὡς τῷ 
β 

χειμάῤῥου τῶν δυσμῶν. ὡ 

ΟΥ̓ΤῺΣ ἔδειξε μοι Κύριος ὁ Θεύς' χαὶ ἰδὲ ἐπιγονὴ ἀχρίδων ἐρχομένη ἑωσ νὴ, χαὶ ἰδὲ βροῦχος τ, 

ΚΕΦ, ΥἹ, 

ΚΕΦ. 
ΥΠ. 

εἷς Γὼγ ὃ βασιλεύς. Καὶ ἔςαι ἐὰν συντελέαη τῇ χαταφαγεῖν τὸν χύρτον τῆς γῆς, χαὶ εἶπα, 2. 
δι 7 “ “ ς΄ 5 ΄ . » Ῥ Ψ 2 ΄ 59 Μ ΄ ΄ δι: τς 

Κυριε Κυρίε, ἰλεως γενδ' τίς ἀγαςησει Τὸν Ιαχὼθ : ὁτι ολίγοςος ες. ετανοῆσον Κύριε 87, 5. 

τότω. Καὶ τῶτο ἐκ ἔςαι, λέγει Κύριος. Οὕτως ἔδειξέ μοι Κύριορ' χαὶ ἰδὲ ἐχάλεσε τὴν δίχην 

ἐν πυρὶ Κύριος, χαὶ χατέφαγε τὴν ἄξυσσον τὴν ππολλὴν, χαὶ χατέφαγξ τὴν μερίδα Κυρία. Καὶ 

εἶπα, Κύριε χύπασον δὴ, τίς ἀναςήσει τὸν ᾿Ιαχώδ ; ὅτι ὀλιγοςός ἐςι. Μετανόησον Κύριε ἐπὶ τά- 
ν. κ᾿ Ξ .ᾳ.ν. 2 ΄ ΄ φ γε Σέ ΒΥ, ; ἘΠΕῚ . 2 ιν. "»» 

τῳ. Καὶ τὅτο οὐ μὴ γένηται, λέγει Κύριος. Οὕτως Ἑ εἰξέ μοι Κύριος" χαὶ ἰδὲ ἑςηχὼς ἐπὶ τεΐ- 
ς 3 ΗΝ ν 92 "Ἂ δ το δ .ν 5 ΄ Ν Σ. τί Ν εν δ) ΄ 

χες ἀδαμαντίνα, καὶ ἐν τῇ χειρί αὐτὰ αὐᾶμας. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μὲ, Τί σὺ ὁρᾷς ᾿Αμώς; 

χαὶ εἶπα, ᾿Αδάμαντα" χαὶ εἶπε Κύριος πρὸς μὲ, ᾿Ιδοὺ ἐγὼ ἐγτάσσω ἀδάμαντα ἐν μέσῳ λαξ μου 

Ἰσραὴλ, ἐκ ἔτι μὴ προσϑὼ τῷ «παρελθεῖν αὐτόν. Καὶ ἀφανισθήσονται βωμοὶ τὰ γέλωτος, χαὶ 

αἱ τελεταὶ τῇ Ἰσραὴλ ἐρημωθήσονται, χαὶ ἀναςήσομαι ἐπὶ τὸν οἶκον ἹἹεροδοὰμ ἐν ῥομφαίᾳ. Καὶ 

3 3 εε ε 7 3η Ν Ζ΄ 

ἐξαπέςειλεν ᾿Αμασίας ὃ ἱερεὺς Βαιϑὴλ πρὸς Ἱεροδοὰμ βασιλέα Ἰσραὴλ, λέγων, Συςροφὰς ποι- 

εἴται.χατὰ σᾶ ᾿Αμὼς ἐν μέσῳ οἴκου Ἰσραὴλ, οὐ μὴ δύνηται ἡ γὴ ὑπενεγχεῖν πάντας τὰς λόγους 
4. 0 ΄ : 2 ς ΄ ες Ν ε Ν 5 Ν 3 ᾿ 

αὐτῇ. Διότι τάδε λέγει ᾿Αμὼς, Ἔν ῥομφαίᾳ τελευτήσει ἽἹεροδοᾶμ, 9 δὲ ᾿Ισραὴλ αἰχμάλωτος 

ὁ Θεὸς 22, 36, τι, ό:, 68, 86, 87, 91. 94» 97» 114, 147, 153») 18, 

228, 238,240,310ο. ΑἸά. ὁ Θεὸς Ατπι. Μ8. Αγη. Εά, 51αν. Οἰΐτος. 

λέγε; Κύριος τῶν δυνάμεων) α ΧΙ], 26, 49, τοό, 130, 108, 233, 311. 

Οοπηρί. μαθεὶ ἴῃ ομιαγαξξ. πηη. ΑἸεχ. τῶν δυνάμεων) σράτιων εἷος 

229 96, ει, (62. ἔοτ. ςρατεῖ) 68, 87, 91, 095» 97» 114» 1479 153») 185) 

228, 238,240, 310. Αἰά. 514ν. Οἴτορ. τῶν ςρατίωὼν εὔνος 86. ἔϑνος 

ἐν (Ατα. Μ8. υἱ νἰΔεῖυγ) Αγαν. Εά. καὶ ἐχϑλίψεσιν ὑμᾶς} και 9λι- 

ψεσιν υμας 40. (147. ἴοτ. ϑληψουσιν.) καὶ ἐκλείψουσιν ὑμᾶς 130, 

411. ὃ ἐκϑλίψει ὑμᾶς Αταν. Ἐά. ὑμᾶς] ἡμας 62. τῇ μὴ εἰσ-᾿ 

ελϑεῖν] Βαδεῖ εἰσελϑεῖν ἴῃ οδαγαέξ. τοῖα. ΑἸεχ. εἰς Αἰμὰϑ] εἰς Ημαϑ 

6, 86. (147. οοττ. Εἰμαϑ.) εἰς Ἐμαϑ 87, 97, 228, 310. ΑἸά. Αττη. 

Μ8. πὴ. Ἐά. δϊλν. Οἴτορ. εἰς Αἰμαϑα 233. εἰς Εϑαμ' 240. καὶ 

ὡς τῇ χειμάβῥου] καὶ εὡς τε χειμάρρου 22, 23ν26, 36, 45, 49, ξ1» 62, 

68, 879 91, 95. 97. 1οό, 130, 147, 153,18) 108, 228, 233, (238. εως 
δχ οοῖτ, δὺ εδά. π).} 3το, 311. ΑἸά. ΑΙεχ. Ασγπ. Μ5. ἄγη Εἀ. δῖαν. 

Οἴἶτορ. καὶ ως χειμάρρου 40. (οπλρὶ. 

1. Οὕτως ἔδειξέ μοι] «τὼς εδοξε μοι, 18,311. Κύριος ὁ Θεός] 
α ὁ Θεὸς (Χ11. οοττ. Κυριος Κυριος) 22, 26, 40, 42, 49, ς1,) 62, 8ό, ος, 
τοῦ, 1145) 130, 147, 153» ι8ς, 1098, 240, 311, Οομηρί. δἷαν. Οἴτορ. 

Κυριος Κυριος 68, 87, οἵ, 97, 228, 210. ΑἸά. (Αγπι. Μ5. Ατῃ. Ἑά. 
ἢς ἰηδ4.) διαδεῖ ὁ Θεὸς ἴπ οδιαγαῦς. τοΐμογε ΑἸεχ. “ονητίπης Ἐϊετοι, 
ἐπιγονὴ ἀκρίδων] ἐπι γονυ (ἢ) ἀκρίδων τού. ἐρχομένη ἑωθινὴ] ἔρχο- 

μένης ἑωθινῆς ΟοΠΡΡΙ. καὶ ἰδὲ δες. δὰ ἤη. οοτη.] δἰ ἐγες ὄγμεΐμ μπῆς 

Οορ΄τεχ. Ἠϊετοη. βρᾶχος] βροχος 49. Ρτοτηῖτ. ὁ 147. εἷς Γὼγ} 
ἦν Γωγ 40. ὡς ΓΩΥ ετ. εἰς Αγωγ 87). εἷς Γονὴν 147. εἰς ΓΩ τς 3, 

198, 311. Οοπηρὶ. εἷς Γώχ, Ατηι. Μ5. ὁ βασιλεύς] κα ὁ 40, 42, 86, 

14). τὸν βασιλέα Ο(ομρὶ. 
11, ἐὼν συντελέσῃ] εαν συντελεσϑη 42, 36, 68, 97, 228, 238. ΑἸά. 

ἐᾶν συντελέσει τοῦ. ἂν συντελεση 1ξ3. τῇ καταφαγεῖν] τε φαγεῖν 
22, 36, 42. ξ΄, 62, 8ό, ος, 147) 18ς) 238. καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 22, 

46, ξτ, (62. ἔστ. εἰπων) ος, 1475) 18ς) 238. Κύριε Κύριε] δπιεῖ (Δη- 
ἴὰτ Οομηρί. ονκίπο εις Ἡϊετοη. . Κύριε Κύριε, ἵλεως γενξ} ἵλεως 
γεν Κύριε ΟΒτγίοί, ἱ. 218. τίς ἀναςήσει]) τις αναςησὴ 147. πλὴν 

τίς ἔραι ὃς ἀναςήσει Αττι. Μ5. (Αττη. Εἀ, 4]. τίς γὰρ ἀναςήσει.) ὅτι 

ὀλιγοςός ἐς] διοτι ολιγοςος ες! 40. ΟΟπιρ]. οτι ολιγος ἐξ! 114. 
ἽΠΙ. Μετανόησον. Κύριε] μετενόησε Κύριος Ατηγ. Ἐά, ἐπὶ τάτῳ] 

ἐπὶ τοῦτο (οτηρῖ. οὐκ ἔςαι] οὐ μὴ γένηται 22, 36, 412, ς΄, 62, 95; 
147» 18ς, 228. οὐ μὴ γενήσεται 86. μηκέτι ἔςαι Ατπι. Μ5. Ατη,. 
Ἐά. λέγει Κύριος} εἰπεν Κυριος 68, 87, οἵ, 97. 153, 228, 310. ΑἸά. 

ΙΝ. Οὕτως ἔδειξέ μο!} τως εδοξε μοι ος, τϑς., Κύριος 1] ὈΪΞ 
(ορι. (Χ1. εχ οοττ.) 45, 68, 87, 91, 97, 228, 310. ΑἸά. (Αγ. Ἑά. 
ἢς ἴηι.) -Ἐ ὁ Θεὸς 22, 26, 36, ς1,) 62, τού, 147, 238. Αἴεχ. ϑίαν. 
Οἴἶτορ. κα 86... Ζονπίπις Ὁσως : (ἔς ἰη8) Ηΐεοθῦ. καὶ ἰδ 4] κα ἰδὰ 
Οὐοπιρὶ. τὴν δίκην] τὴν διαϑηχῶν 239. ἐν τυρὶ] ἔαργα Τοτῖρέ. 8 αἱ. 
ἴὮ. τῆς σολεμιες ο1. Κύριος 29] δἷ5 {οτἰρί. 42, 68, 87, 91, 97,153» 
228, 310. ΑΙά. -Ἑ ὁ Θεος 86, ος, 147. 18 ς, 240. Θεογ. 8[αν. Μοίᾳ. 

καὶ κατέφαγε τ᾿ --καὶ κατέφαγε 29] α αἰζεγιθς. οὐπη ἰηϊετπιθά, 62. 

κατίφαγε 2] Απῃ. ἘΜ. καὶ κατίφ. τὴν μερ. Κυρίου] εἰ εοπιεάϊε 

}ατίοηι. Ἡϊετοη. τὴν μερίδα Κυριὸυ} α Κυριου ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 

42, 40, ς1,) 62. 68, ος, τού, 114) 1479 153» 185, 108, 228,233) 218, 

240, 3το, 311. Οδηιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. Ατπι. Μ85. στ. ἘΔ. Οεογρ. δίαν. 

Μοίᾳ. ἔωηρτα ἵουρῖ. δΌ 8]. π|. τὸν ἰσραηλ ΟἹ. “κα τὴν μερίδα ϑῖαν. 

Οἴἶγορ. 

ν. Ὅσαι. ς. εἴ 6. ἀεῆιπὶ 5Ζ4.. Καὶ εἶπα] καὶ εἶπον 22, 36, ξ1;, 

ὅ:, 95, 97. 114) 147, 1Ἀ8ς, 228, 238. ΑΙα. Κύριε] Ὀἷς οῖρε. ΧΙ], 

.22, 26, 36, 42, 49, 51. 62, 68, 87, 95.» 97» 1οῦ, 114, 147. 153, 1τ8ς, 

198, 228, 238, 310. ΑΙά, ΑἸεχ. Απτῃ. Εά. Οεογρ. 5[αν. Μοίᾳ. Κύ. 

ριος ὁ Θεὸς Οομπηρὶ. κόπασον δὴ] α δὴ Οοἴηρὶ. κόπασον τᾶτο Αττι. 

ἘΔ. δοβπε Ἡϊετοη. τίς ὠνας.} τίς γὰρ νας. Ατηι. Ἑά. τὸν ᾽Ἴα- 

χῶὼ] τὸν οἰκον Ιαχωδ τού. 

ΥἹ. ἐπὶ τάτῳ] ἐπ᾿ αυτω 46. ἐπι τὴν τέτῶ οἵ. ἐπὶ τᾶτο (ὀπὶ. 

λέγει Κύριος] Κύριος δἷ5 Ἰοήρι. ΧΙ, 68, 87, 91) 97, 163, 228, 410. 

ΑἸ4. Αται, Ἐά, -Ἑ ὁ Θεὸς 22, 36, 40, ς:, 62, 94» 147, 18ς» 238. 

ΨΙΙ. Οὕτως ἔδειξέ μοι] τως εδοζε μοι τᾶς. Κύριος] ὈΪ8 ἐσπρί, 

68, 8), οἵ, 97, 153» 228, 310. ΑἸά, Ατπι. ἘΔ. -Ἐ ὁ Θεὸς 62, (86. 

πιᾶγρ.) 147. καὶ ἰδὲ] -ξ ανηρ (ΧΙ. τΔΓ5.}) 22, 23, 26, 36, 42) 51, 

ὅς, 68, 86, 87, 91, 95, 97. 1οόν 114, 147, 1583» 18ς, 228, 233, 238, 

24ο, 2310. ΑΙά. ΑΙεχ. Οὐρεη. 11. 481. 81ᾶν. Οἰἶΐτορ. “Ἔ Κύριος 40. 

Οὐμρί. εἰ ἐεεε υἱν Ηϊετοη. ἑγηχῶς) ἐγως 40. βγατλῖ, ὠνὴρ ϑίΑν. 

Οἶτοσ. ἑρηκὼς ἐπὶ τείχους} ἀνὴρ εἷς ἑξήκεν Αγ. Μ58. (Αστη. Ἐά, 

8]. ὠνήρ τις.) ἔς, ἰῇ ἑγήκει; Οεοτρ. ἐπὶ τείχες] ἐπὶ τῷ τειχὲς 86, 

ΥΠΠ. Τί σὺ---πρός με 23} α οὐαὶ ἱπίειτηθά. (228. μαδεῖ ἴῃ πηᾶγρ. 

ΔῸ αἱ. τ.) 233. δρᾷς ᾿Αμῶς].α ἅμως 240. καὶ εἶπα] και εἰπὸν 

(ΧΙ εχ οοστ.) 22, 36, 42, ξι,) 95, 1855 228, 238. καὶ εἶπε Κύ- 

ριος 2.1 Ἔ ὁ Θεὸς «τ. α Κύριος Οοπιρί. πρός με 21} κα Οέφοτξ. ἐγὼ 

ἐντάσσω] ἐγω ἵςασο (βς) τοό. ἐντάσσω ἐγὼ 310. ἐγὼ ἐντάξζω Ατηι. 

Μϑ. Αγ. Ἐά4. ερὸ ἐπ) είαπι Ἡϊετοη. ἐν μέσῳ εἰς μεσον (ΧΙ. ςοιτ. 

υξίη Ἐἀά.) 26, 49,233. Αἰεχ, λαξ με Ἰσραὴλ] ργοτηῖτς, τὰ 40, 147: 

α βου 311. οὐκ ἔτι μὴ τροσϑῷ] εκ ετι οὐ μὴ τροσϑησω 26. δκ ετὶ 

μη Ὡροσϑήσω 36, 40, 42, 49, 130), 311. ΑἸεχ. ᾿τῷ παρελθεῖν αὐτόν] 

τὸ παρελϑεῖν αὐτο 68, ο7. ΑἸά. 
ΙΧ. βωμοὶ] ργαταῖτι. οἱ 22, 36, 42, ς1») 62, 94.» 147, 183» 238. 

ἐρημωθήσονται] εἐξερημωθησονται 23»). 4325 86, τού. ΑἸεχ. “ἊΨ 

Χ, ᾿Αμασίας}) Μασιας 147. Αμασειᾶς (ῆς ἱπίτα) 153. 9 μέρεὺς 

Βαιϑὴλ] ὁ τερευς Βεϑηλ 26, 86. (18 ς. εχ οοττ. 8 Ρτ. π|.} ὁ μερεὺς εἰς 

Βαιϑηλ 40, 42. ΟΟοπῖρ!. ὁ μερευς εἰς Βεϑηλ 62, 147. ὃ περεὺς εἰ Βε- 

ϑηλ 240. βασιλέα Ἰσραὴλ) α 310. Συςροφὰ:--- Ἰσραὴλ] α οὔτι 
“ ρφῷ ΄ » 7 ᾽ δ 

ἰἸηϊογπιοά. 12.0.5. κατῶ σΒ) Ἔ Κυριος ΑΙά, εν μέσῳ. οἴκου Ισραηλ] 

α Ογῆ!!. ΑἸοκ. υἱῖ. ρασῖ, ἱ. ρ. 258. οἴκου Ἰσραὴλ] ργαοιλῖτ. τοῦ 40. 

Οοιηρὶ. οὐ μὴ δύνηται] οὐ μη γένηται 11. ᾿ ὑπενεγκεῖν] υπΈρενΕγ" 

κειν 62. ὑπεένεγχκαι 86. (μηρί. ἐπενεγκεῖν 147. πάντας τὲς λόγες 

αὐτῇ] ἀπαντας τας λογᾶς αὐτῇ 49, τού, 233. Αἰεχ. Ογή!. ΑἸοχ. ἢ. 

247.- 
ΧΙ, Διότι τάδε λέγει] διοτι φησιν ταδὲ λέγει 86. - Κῦ (Π0) 95: 

τϑς. Ἐ Κύριος ΑΙ4, ἐν ῥομφαίᾳ τελευτήσει ἹἹεροδοῶμ.} ὡς Ἱεροθοαμ 

Ἰ 

4. 
5. 

6.. 
7- 

8. 

10, 

11. 



ΑΜ 
ΚΕΦ. ΝΠ. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

οἰαγδᾶ. τοῖπσγε ΑἸοχ. 

. 153) 243. Δἴοχ. 

ἀχϑήσεται ἀπὸ τῆς γῆς αὖτ. 

Ω Σ. 

Καὶ εἶπεν ᾿Αμασίας πρὸς ᾿Αμὼς, Ὃ ὁρῶν. βάδιζε, ἐκχώρησον σὺ 
εἰς γὴν ᾿Ιόδα, χαὶ ἐχεῖ χαταξίου, χαὶ ἐκεῖ προφητεύσεις, ἙΪς δὲ Βαιϑὴλ οὐχ ἔτι παροσϑήσεις τῷ 
προφητεῦσαι, ὅτι ἀγίασμα βασιλέως ἐςὶ, χαὶ οἶκος βασιλείας ἐςί. Καὶ ἀπεκρίϑη ᾿Αμὼς χαὶ 
εἶπε πρὸς ̓ Αμασίαν, Οὐχ ἤμην προφήτης ἐγὼ, δδὲ υἱὸς προφήτε, ἀλλ᾽ ἢ αἰπόλος ἤμην, χαὶ χγί- 

ζων συχάμινα. Καὶ ἀνέλαξέ με Κύριος ἐχ τῶν προβάτων, χαὶ εἶπε Κύριος πρὸς μὲν Βάδιζε, χαὶ 

τοροφήτευσον ἐπὶ τὸν λαῦν μδ8 Ἰσραήλ. Καὶ γῦν ἄκχξε λόγον Κυρίου" σὺ λέγεις, Μὴ προφήτευε 

ἐπὶ τὸν Ἰσραῆλ, καὶ ἃ μὴ ὀχλαγωγήσης ἐπὶ τὸν οἶχον Ἰαχώξ. Διὰ τῶᾶτο τἄδε λέγει Κύριος, Ἡ 

γυνή σ8 ἐγ τῇ πόλει τποορνεύσει, χαὶ οἱ υἱοί σξ8 χαὶ αἱ νυγατέρες σ8 ἐν ῥομφαίᾳ πεσδνται, χαὶ 

ἡ γῆ σξ ἐν σχοινίῳ καταμετρηνήσεται, χαὶ σὺ ἐν γῇ ἀκαθάρτῳ τελευτήσεις, ὁ δὲ ̓ Ισραὴλ αἶχ- 

μάλωτος ἀχϑήσεται ἀπὸ τῆς γῆς αὐτξ' ὅτως ἔδειξέ μοι Κύριος Κύριος. 

ΚΑῚ ἰδὲ ἄγγος ἰξευτϑ. Καὶ εἶπε, Τί σὺ βλέπεις ᾿Αμώς : χαὶ εἶπα, ἴΑγγος ἰξευτϑ" χαὶ εἶπε 

Κύριος πρὸς μὲ, Ἥκει τὸ πέρας ἐπὶ τὸν λαόν μου ᾿Ισραὴλ, ἃ προσθήσω ἔτι τῇ “παρελθεῖν αὐ- 
τόν. Καὶ ὀλολύξει τὰ φατνώματα τῷ γαϑ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, λέγει Κύριος Κύριος" πολὺς ὃ 

Ἵ .. » . 7 3 5.7 7 
πεπίωχως ἐν παντί τόπῳ, ἐπιῤῥίψω σιωπήν. 

εν βομφαια πεσειταᾶι 2Ζ4ο. τελευτήσει Ἱεροδοῶμ] πέσειται Ἱεροδοαμ, 

42. ὁ δὲ Ἰσραὴλ] καὶ Ισραηλ 42. καὶ ὁ λαος 24.6.5 ἀχϑήσεται] 
απαχϑησεται 40, 42. ἀρϑησεται τηᾶγρ. 86. ργξπιῖ. ληφθήσεται 
13. ἀπὸ τῆς γῆς αὐτῷ}. α Οομρὶ. 
ΧΙ. Καὶ εἶπεν ᾿Αμασίας] καὶ εἶπεν Αμεσιας (ᾶς ἰη5. 8) 65, 147. 

«ρὸς ᾿Αμὼς] - λέγων 40. Οοπηρί. Ὁ ὁρῶν--βασιλίως ἐςὶ ἴῃ σοτη. 
[ε4.} πορεύς εἰς γὴν ̓ Ιάδα, καὶ μὴ ττροφήτενε εἰς Βαιϑὴλ, ὅτι ἁγίασμα 
βασιλίως ἐςίν. Ὑεοάοτοεῖ. ἴ1. 1268. βαδιζε---εἰς γὴν] βάϑιζε ἐκ χώ- 
ρας εἰς γὴν Ογη!!. ΑἸεκχ. 1. οἶς,. ἐκχώρησον σὺ] α συ ΧΙ], 23, 26, 36, 
45, 40. 86, τοό, 198, 233, 240. (Τοπιρ!. ἴγ. 22, ξ1, 238. ἐχχώρισον 

σν ος, ιϑς. ΑΙά. ἐχχωρησον σοι 310. (ΑΙεχ. ουπη σοὶ ἵπ ομάᾶτ. πηΐη.) 
εἰσ χωρησον 311. καὶ ἐκχώρησον ΒΑΠ]. Μ. ἱ. 383. α ΤΒοοάοτεῖ. ἱν. 

188. καὶ ἐκεῖ καταδίου] κα 91. (1 ς3. μαθεῖ 'π τηᾶγρ, 8Ὁ αἱ. τη.) Βδῆϊ. 
Μ. 1. εἷς. καὶ ἐκεῖ κατάδηϑι, ΟοπρΙ. καὶ ἐκεῖ προφητεύσεις] καὶ 

ἐχες τροφητευσῆς 26. 

ΧΙΠΙ. Εἰς δὲ Βαιϑὴλ] εἰς δὲ Βεϑηλ 26. κα δὲ 62. 
ἐκ ἔτι τπροσϑήσεις} εκ ετι μὴ τροσϑησεις 

(μη. ροῖξεα αὐταί.) Χ11. ὃχκ ετὶ σροσϑὴης 23. εκ ετί μὴ προσϑὴς 40, 
ό;, τοό, 198, 233. Οοπρὶ. ΑΙεχ. Ογτῖ!!. ΑἸεκχ. 1. οἷς. εἴ 41. αὶ προσϑη- 
σεις ετι 86. οὐκ ετι μη Ὥροσϑεις (υἵ ν]άδτιΓ) 147. 

σεις τὰ τοροφητεῦσα!] οὐκ ἐτι οὐ μὴ τοροφητευσεις 26. ὅτι ἀγίασμα] 
ὅτι ἔτασμα (οτρί. βασιλέως ἐςὶ] βασιλείας εἐςι 43. ἴτ. Οοπιρὶ. 
καὶ οἶκος βασιλείας ἐς) κα Οοτρί. βασιλείας ἐς ] βασιλεως εςι 40. 
{τ. 62, ος, 147» τᾶς. 

ΧΙΝ. Καὶ ἀπεχριϑὴ) α Χαι 86. 
α οὑπὶ Ἰηϊειτηθά. 240. 

ἈΑμασείαν 1ζ3. 

3 Υ̓ [4 

οὐκ ἔτι προσϑή- 

Καὶ ὠπικρίϑη--᾿ Ἀμασίαν) 
τὩτρὸς ᾿Αμασίαν) τρος Ἀμεσσιαν 147. ρος 

Οὐκ ἤμην] οὐκ εἰμι 26. Οὐκ ἤ ἤμην---ἤἥμην 29} ετε 
τροφητῆς ἡμῆν, οὐτε προφήτου υἱὸς, ἡμῆν δὲ αἰπολὸς ἐγώ ος, τϑς. 

ταροφήτης ἐγὼ] αὶ ἐγὼ 26, 86, 130, 211. ΟομΡΙ. ΟΠ νγίοί!. χ. ὅτο. 
Ὑβεοάοτεῖ. ν. ςζ4. ἐδὲ υἱὸς τσροφήτου] α ὅ2. τοροφήτου] -᾿ εἰμι 
εγω 22, ξ΄, 86, 130, 147, 238, 311. ὦλλ᾽ ἢ αἰπόλος] ἀλλα αἰπο- 
λος 22) 51, ό;, 68, 86, ο1, 979 130, 147, 153, 228, 228, 310, 311. 

Οοπιρὶ. ΑΙ4. Ογε!. ΑἸεχ. ὙΓβεοάοτεῖ. 1. οἷ. ἤμην 29] -Ἐ αἰγων 86. 
καὶ κνίζων] α και ΧΙ], 23, 40, 42, 97. τού, 130, 228, 3211. (οπρί. 

ΑΙά. Ομυγίοίε. Ογεῖ!. ΑἸοχ. Ὑπεοάοτεῖ, 1, οἶς. Βαδεῖ καὶ ἴῃ οπαγαξξ, 
τηΐποσς Αἰεχ. καὶ κνίζων συκάμινα] συκαμινα κνιξων 22, 36, ξι, 
ό2, 147, 238. καὶ συκάμινα χνιζων ος, 18ς. 

ΧΥ. Καὶ ἀνέλαξέ με] και ελαδε μὲ 42. κα με τού. ἐκ τῶν προ- 
'ξάτων) απὸ τῶν τροδατων 40. ἐκ τῶν τοοιμνίων Ατηι. Μ5. Αττῃ. Ἐα. 
καὶ εἶπε Κύριος] κα Κυριος 23, ό2, τ47. Βαδιζε καὶ προφήτ.] α καὶ 
Ογτῖ!!. ΑἸεκ. ν. 734. καὶ προφήτευσον α Χχᾶι ΧΗ, 49, 86, οἵ, τοῦ, 

καὶ προφήτευσεις Οορί. ἐπὶ τὸν λαόν μου] ἐπι 
τὸν λαὸν σου 26. επι τὸν δικον 40. (οτηρί. α μου 86. Ἰσραήλ) 
ΡΓΘοτηΪῖ, τὸν 26, 36, 40, τού. ΑΙεκ. Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 1]. εἶς, ργωπιῖ, τα 86. 

ΧΙ. Οοπι. τό, 17. Ββαδεῖ Ὁ “22. Καὶ νῦν--- Ἰσραὴλ] κα ουπὶ 
ἱητεγπγεὰ. ({ἸΡΡΙεΐ. ἰπ πιᾶῦρ. δΌ αἱ. πι. ἔς: καὶ νυν σὴ Αμασια ἀκδσον 
τὸν λογον Κυριξ, σὴ ἐρῆς οὐ μη τρροφυτεφϑὴς ἔπη Ἰσραηλ) τοῦ. Μὴ 
τροφήτενε] “ὁ προφητεύσεις 4ο, 45. (πρὶ. μοι προφήτευε 147. ἐπὶ 

,. τὸν Ἰσραὴλ] ἐπὶ τὸν οἴκον Ἰσρωηλ 147, 143. ἐπὶ τὸν λαοῦ μα Ισραηλ 
240. καὶ οὐ μὴ] κ καὶ 22, 46, ςτ,62, 147. 238. καὶ μὴ ὀχλαγ.} 

Ὠαδεῖ δὲ ἴῃ, 

᾿Αχόσατε δὴ ταῦτα οἱ ἐχτρίξοντες εἰς τοπρωὶ τέ- 
Ν ὃ ͵ , Ἁ 9 Ὰ, " ἰδὲ ΄ ΄ δ ΄ ε 5, » ]) 

πὰς χαὶ χαταδυγαςεύοντες σπ]ωχξς ἀπὸ τῆς γῆς, Λέγοντες, Πότε διελεύσεται ὁ μὴν, καὶ ἐμπο-- 

ἐἰ πὸ εὐηργοσε: αἀμάϊεηίες Ἡϊοτοη. 

51, ό2, 147. 238. 

Ἰσραήλ Οεοτξ. 

ΧΥΤ]. τάδε λέγει Κύριος] Κύριος, δἷ9 οήρε. Ἀττι. Ἐάὰ. δἰεα, 

ἐν τῇ ἢ πόλει] ἐπὶ τὴ ολει 210. καὶ οἱ υἱοί σου] καὶ ἥ γυνη σου 46: 

α οἱ Οοπιρί. οἱ υἱοὶ δὲ δῖαν. Μοίᾳφ. ἐν ῥομφαίᾳ τσεσᾶνται] αἰχμά- 
λωτοι ὠχϑήσονται Οοπιρί. ἐν σχοινίῳ] α ἐν 68, ο1, 97, 228. Ομ. 
ΑΙά. καταμετρηϑήσετα!] μετρηϑήσεται 42. αἰχϑήσεται] ληφϑη- 
σεται 1.3. ἅτως ἔδειξέ μοι] ἐδειξε γαρ μοι φησι ος, τιϑς. Κύριος 
Κύριος] ἐεπιεῖ τδπίτὶ ΧΙ, 23, 26, 36, 40, 40, 51) ό:, ος, τού, 130, 
1479) 18ς, 108, 233» 438, 411. Ο(οΙηρὶ. Βιαδεῖ Κύριος ἴδ. ἴῃ οματαθ, 

τηΐμοσε Αἴοχ. Κύριος ὁ ὁ Θεός 8ϊαν. Μοίᾳ. 

ὀχλαγωγήσης] οχλαγωγει 4:, 16, 
οχλαγωγήσεις 26. (οπιρί. οἶκον Ἰακώβ] "θην 

1. Καὶ ἰδὲ] α καὶ 130, 31:1. ἄὥγίος) αγίελος 652. (18 ς. πιᾶγρ. υἱ 
ἴῃ Εά.) ἰξευτα---ἰξευτῷ ἴῃ σοηι. 164. α αἰτεγαῖγ, οαπὶ ἰπιετπιοά, 62, 
87), 97. 130, (228. Δἀίοτίρί. τηᾶγρ. ΔΌ αἱ]. π).} 310. ! 

11. Καὶ εἶπε] - Κυριος προς με 22, 36, ςτη) ος, 18ς, 238. -ἰ Κυ- 

ριος 40. (οπιρὶ. Ἔ προς με 45, 86,240. “Ἑ μοι ΟΙ. -Ἑ μοι Κυριος 

147ὴ. ΤΙ σὺ βλέπεις] τι συ ορας 23, 26, (40. ἴετ. οραις) τού, τς 3, 
4τ0. Αἴδχ. τι σοι βλεπεις 147. καὶ ὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 42, 36, 45, ξἴ, 
οζ, 18ς) (528. πιαγς.) 238. Ἥκει τὸ πέρας] ἥκει τὸ ἐσπέρας (Βο) 

ό2. ἐπὶ τὸν λαόν μου] ἐπι τὸν οἰκον ὅδ, 147. 153. Ισραὴλ] ργε- 
ταῖτῖ. τὸν 86. (ὐοτηρὶ. ργαβιηϊτς. τὸν οικον 233. οὐ τοροσϑήσω ἔτι] 
5χετι μὴ προσϑησω (ΧΙ. μη ροίξεα ἀεϊεϊ.) 23, 198. ξκετι ; μη προσϑω 
22, 40, ει, 62, 86, ος, τοό, τ47. 18ς, 233. ΑΙεχ. δκετι ἐὶ μὴ προσϑὼ 

26, 238, 240. Οὐ}. ΑἸεχ. 1. 341. καὶ ακετι οὐ μὴ προσϑὼ 26. καὶ 
τσροσϑησω “κετι 40. Οοαρὶ. καὶ ῥκέτι τροσϑήσω Απῃ. Μῖ5. Αττι. 
ἙάΔά. τὸ 5 τοαρελϑεῖν αὐτόν] αὶ τα 86, 240. 

ΠΙ. τὰ φατνώματα] κα τα Χ1Π ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] εν ἐκεινη τὴ 
ἡμέρα 22, 23, 16, 40, ςτ, ὅ:, 86, ς, 147, τϑς, 438, 311. Οοηρ]. ἐν 

ΤΆ ἐχεινὴ ἡμερῶ 130. ὈΓΖΟΙΪΙ, καὶ 1ς 3. Κύριος Κύριος] μδῦεῖ Κυ- 

ριος ες. δάϊοτίρε. ἔργα ἰἴη. Χ11. 1επιεὶ ταπίυμ, 22) 26, 36, 40, ς1, 62, 
8ό,ος, τού, 130, 147, 1τ8ς, τοϑ, 233) 238, 240, 311. Ομ]. ΟΥΠ]}, 

ΑΙεχ. 1. εἶς, Αγπι. Μ5. Ατπι. Ἑά. Θεοῦ. δ'αν. δδρεῖ Κύριος ἰεουη. ᾿ 

ἴῃ οἰαγδᾶι. πηίποτε Αἰεχ. Ζοονπίπας θεω (ἂς ἴῃ) Ηΐετοθ. ὁ πεπίω- 

κῶς} ὃ κοπετὸς Οοηρί. ἐν παντὶ τόπῳ] ἐπὶ τᾶντι τοπὼ 153. 
ἐπιῤῥιψω] ῥίψω Οουρὶ. 

ΙΝ. οἱ ἐχτρίδοντες] οἱ ἐκϑλιξδοντες 22, 36, ὅ:, ος. 147, τι8ς. οἱ 
ϑλιδοντες 228. εἰς τοπρὼ!]} κα Οοπρὶ. καὶ καταϑυν.} μεδεῖ χαὶ ἴῃ 

οἰιαγ. αὐη. Αἴεχ. καταϑυναςεύοντες] καταλύοντες Οοπηρ!. ττω- 
χὰ] ττῶχον 25, 46, 49, 51, ό6:, 9ς, 147, τᾶς, 228. πτωχὰὲς ἀπὸ 

τῆς γῆς] ὦ ὠπὸ γῆς πτωχὸν (οπηρὶ. ἀπὸ τῆς γῆς] εἴτι ΤῊς ὙΠ 1 ὃς. 

Ν. Λέγοντες} ρταιτηϊτῖ. οἱ 22, 26, 36, 43,49, ςι, 6, 9) τού, 147,. 

ι8ς, 218, 233, 238. Οοπιρὶ. Αἴεχ. καὶ ἐμπολήσομεν) καὶ ἐμπο- 

λεσωμεν 40, 147. καὶ συνάξωμεν Οομρ!. καὶ ἐμπορήσωμεν ϑίαν. 

Οἴτορ. καὶ τὼ σάξβατα] και ποτε ηξεε τα σαξδατα 23, 36, ὅς, 

86, ος» 147, τ8ς, 238. δίαν. Οἴἶτογ. ἔς, οὐπὶ τότε ὑτὸ ὥοτε, ς1. ἔς, 

ἤπο τὰ, 114. καὶ ἀνοίξομεν) καὶ ἀνοιξωμεν 26, 40, 62, 147, 213. 

Οοπιρῖ. ἵνα ἀνοίξωμεν ϑῖαν. Οἴτορ. καὶ ἀνοίξομεν δες. δὰ ἔπ. οοη).] 

- φἔ ἀρενίϑμως ἤογγφημε ἃ μὶ Καείανεν: πείπογονι πιέπίαν ως δἰ μιν Κοηδὶνς, 

ι 



"πε ϑὼ 

 Υ ἘΝ ΤΣ ΑΒΘΕ μάν. σῦν 

ἀφο στα τς ἀρ ρα ὠς 5, 55 

᾿ ἐῥ ἘΠ εν 

᾿ς φάϑμιον, καὶ ποιῆσαι ζυγὸν ἄδικον. 

ΑΜ ΩΣ. 
ἐ 

: τ κῷ ᾽ : ΚῈΦ, ΨΠΙ, 

τῷ χτᾶσϑαι ἐν ἀργυρίῳ χαὶ πτωχὲς, καὶ πένητα ἀντὶ 6. 

“ Ν 3 ΄ 2 ΄ , Ὺ΄ τοις τὐπξ 

ὑποδημάτων, χαὶι ἀπὸ παντὸς γεννήματος ἐμπορευσόμεϑα. Ὀμνύει Κύριος κατὰ τῆς ὑπερηφα- 7. 

Ἔ ἜΝ .5. 3 ΄ 3 " ΄ ν  ᾿Ψ ς “. Καὶ ἐπὶ ε ; ΝΜ 97 : 

γίας ᾿Ιαχὼξ, εἰ ἐπιλησϑήσεται εἰς νῖκος πάντα τὰ ἐργῶ ὑμῶν. αἱ ἐπὶ τότοις οὐ ταραχϑήσεται 

,»“΄ ρὸ 3 5» “" ς ε Ν ᾿ ’ “ 

ἡ γῆ, χαὶ πενθήσει σὰς ὁ κατοικῶν ἐν αὐτῇ , χαὶ ἀναξήσεται ὡς ποταμος συντελείᾳ, Χαὶ χατα.- 
9 

δήσεται ὡς ποταμὸς Αἰγύπ]ου. Καὶ ἔςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, λέγει Κύριος Κύριος, δύσεται ὁ 

ἥλιος μεσημξρίας, καὶ συσχοτάσει ἐπὶ τῆς γῆς ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς, Καὶ μεταςρέψω τὰς ἑορτὰς 

ὑμῶν εἰς πένδος, καὶ πάσας τὰς ὠδᾶὰς ὑμῶν εἰς θρῆνον, χαὶ ἀγαξιξῶ ἐπὶ πᾶσαν ὀσφὺν σάκκον, 

χαὶ ἐπὶ πτᾶσαν 'χεφαλῆὴν φαλάχρωμα" χαὶ ϑήσομαι αὐτὸν ὡς πσένϑος ἀγαπητβ, χαὶ τὸς μετ᾽ αὐ- 

ΦΨ 

λιμὸν ἄρτων, ἀδὲ δίψαν υ 
τῷ ὡς ἡμέραν ὀδύνης. ᾿1δὰ ἡμέραι ἔρχονται, λέ 

δατος, ἀλλὰ λιμὸν τῷ ἀχϑσαι τὸν λόγον Κυρίου. 
εἰ Κύριος. χαὶ ἐξαποςελῶ λιμὸν ἐπὶ τὴν γῆν, οὐ 7 ς 7» 

Καὶ σαλευθήσονται 

γὼ ω : ν 2 ὦ 2 " “ ἧς 

ὕδατα ἀπὸ τῆς ϑαλάσσης ἕως ϑαλάσσης, καὶ ἀπὸ Βοῤῥα ἕως ἀνατολῶν περιδραμδνται ζητοῦντες 

, ΠΌΘΕΝ 2 τον: Ω “΄ε » “ 3 ΄ 

τὸν λόγον τῇ Κυρίε, καὶ ὁ μὴ εὕρωσιν. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐχλείψεσιν αἱ παρϑένοι αἱ χαλαὶ, 
ζά 

χαὶ οἱ νεανίσκοι ἐν δ 
ς 93 ’ γι ς ΄ς»- Σ᾿ Ν ε ΄ “, : 

Ψει, Οἱ ὀμνύοντες κατὰ τᾶ ἱλᾶασμξ Σαμαρείας, χαὶ οἱ λέγοντες, Ζ2η ὁ Θεύς 

.ν. χαὶ ζῇ ὁ Θεός σα Βηρσαξεξ' χαὶ 8 ὶ οὐ μὴ ἀναςῶσιν ἔτι 
σε Δᾶν, χαὶ ζῇ ὁ Θεός σὰ Βηρσαδεξ' χαὶ πσεσᾶνται, Κα οὐ μὴ ἀναςωσιν ἐτι. 

ὉΠ 41: -ἦ “͵ 3 ᾿" - .Ὕ κ᾽ 7 ΤΌΝ ᾧᾧ 7 »ΝΝ ς ΄ ΝΕ 

ΕἾΔΟΝ τὸν Κύριον ἐφεζωτὰ ἐπὶ τὸ νυσιαςηρί8, καὶ εἰπε; Πάταξον ἐπὶ τὸ ἰλαςήριον, Χχαὶ σει- 

εἰ ξαείαπι: βαϊεταηι ἐπίφμαπι ἩΗϊ!είοη. ϑησαυρὸν) ϑησαυρες ΠῚ, (ΧΙΙ. 

γηδγρ. τ τη ἙἘὰ.) 22, 23. 36, 42, 49, 51, ό;, 9ς. τού, 147. 153». τ8ς, 

233, 228. ΟΥΠ]]. ΑἸοχ. 111. 396. μέτρον μικρὸν] ττ. ΧΙ], 22, 23, 

26, 87, οἵ, 97. τού, 130, 163» 108, 228, 310,.311. ΑΙεχ. μικρὸν τὸ 

μέτρον 36, 43, 51, 62, 86, ος. 147. 185, 238. (ΟΠΡΡΙ. καὶ τῇ μεγα- 

λῦναι] λα τὰ 26, 49, 95. 185» 233. Βαθεῖ τῷ ἴῃ οδαγαῦς. τπηΐπογε ΑἴΪδχ. 

ςαϑρμιιον) καϑμια ΠῚ, (ΧΙ. σοῦ, οἴ ἴπ ἘΔ.) 26, 49, τοό. ΡῬΓϑτηΪτ. τὸ 

46. ςαϑμον 86, 311. ΟΟμρὶ. καὶ ποιῆσαι] καὶ ποιησὼ 36. 

ΠΨΙ. ΤΖ κτᾶσϑαι] ρταπηῖτο, καὶ τς3. ἐν ἀργυρίῳ] ὠργυρίου 

Οοτρὶ. καὶ πτωχὲς] κα καὶ ΧΙΙ, 22, 26, 36, 45, 40, ξῖ, 62, 68, 

91, ος, 97» τού, 114) 130, 147, 153» 18ς, 108, 228, 233, 238, 310, 

411. Οομρὶ. Αἰεχ. τύτωχον 40. βαώρεγε: Ἠϊετοη. καὶ τπίνητα) 

καὶ ταπεινον (Χ]]. πηᾶγρ. υἵ ἴῃ Ἐὰ.) 23, 26, 36, 40, ς1, ὅ2, 95, τού, 

114, 147, 18ς» 1908, 223: 238. Οοτηρί. ΑἸεχ. καὶ τενητὰς 86, 230, 

2411. χαὶ ἀπὸ δες. λὰ ἤη. οοπ.] εἰ “ες οπιπὶ υεπάἑίοπε πενοί ἰοηιηῦ ἢ 

Ἠϊετοη. τυαντὸς γεννήματος] τσασὴς πράσεως (ΣΙ. πιαγρ.) 22, 36, 

40,.ςῖ, όω, 68, 86, 8), 95. 97. 114» 130, 147: ιϑς, 228, 238, 230, 

10,311. ΑΙ4, πσασης πραξεως οἵ, 153. πάσης τραραϑίσεως Οοπιρὶ. 

πάσης πράσεως ἡμῶν (4]. πάντων γεννημάτων ἡμῶν) Αττη. ΕΔ. ἐμ- 

πορευσόμεϑα] Σμπορευσωμεϑα 26, 62. (οπηρὶ. εμπορενομεδα 86. 

. ΚΠ, Ὀμνύει Κύριος} ἴαρτα {οτὶρί. δΌ αἱ. τη. ἢς; γωγα! Ζ)ονιίπως ἱπ μ 

ἡρῇ ιοῦ. ἠεναυῖε Τοπείπει: Ἠϊεῖοη. ὥμοσε Κύριος Ατῃι. Μ8. Ατπι. ἘΜ. 

κατῶ τῆς ὑπερηφανίας] καϑ' υπερηφανιας ΧΙ], 22, 26, 36, 42, 40. 51, 

ὅ:, 86, 879. 97, τού, 130, 153» 108, 228, 233, 238) 310, 311. ΑΙά. 

Αἰεκ. καϑ' ὑπερηφανίαν 40. (ΟΠ. εἰ ἐπιλησϑήσεται] εἰ ἐπιλησε- 

ται (οι. οογῃ. 8Ό αἱ. τὰ. αἱ ἰη ἘΔ.) 1ς3. ΑΙεχ. εἰ μὴ ἐπιλησϑήσεται 

Αἴ. Εά. εἰς νῖκος] εἰς νεικός 25, 36, ξ:, τού. (238. εχ οοἵτ.) ἐπ 

βπεια Ἡϊεΐοα. εἰς τέλος 8]ᾶν. Μοίᾳ. ' 

ἔργα αὐτῶν (οπιρὶ. 
ὙΠ]. ἡ γ}] πᾶσα ἡ γὴ ϑῖαν. Οἷἶτορ. ὡς ποταμὸς τ" --ὧς ποτα- 

μὸὺς 25] “λα δἰϊειπιῖγ. συπὶ ἰητεγπηθά. τού, 1ις 3. συντέλεια] -Ἐ αὐτης 

22, 26, ςι, 62, 68, 97,» 147, 228, 238, 310. ΑἸά, Αγηιϊ. Μ5. Ατπι. Ἑά. 

5[ν. ργβυη. ἡ 40. ΟοτΡ]. ερη επιπιαιῖο ἱρήίμς ἘΠ ετοι. Αἰγύπῖς] 

Αἰὐγυπήιου τς 3. ᾿ 

ΙΧ. ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ] εν ἔχειν τὴ ἡμέρῶω Χ]], 22,23, 26, 36, 40, 
51, ὅω, 86, τού, 130, 147, 1535) 108, 233, 238, 311. Οοηρὶ. Δἰεχ. 

Κύριος͵ Κύριος] Κυριος ὁ Θεος ΧΙ], 26, 36, 49, 86, τιοό, τς3, 198, 233. 

ΑΙδχ. [δπιεὶ ἰαπίῃπη 22, 40, 42, ζ1» 62, 130, 147» 238, 240, 311, 
Ὀοηηρὶ. Ἑυΐεδ. Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ. 48ς. δῖαν. Μοίᾳ. δύσεται] ρτα- 
τοὐἶτι. καὶ Χ1], 2ό, 42, 40, 86, τοό, 1 ς3, 198, 233, 311. Αἰεχ., -Ἐ αὐ- 
τοῖς Ογίο. 11. 22. καὶ συσκοτάσει δις. δὰ ἤη. οομη.] καὶ συσκο- 

τάσει ἡ ἡμέρα ΟὨγγίοίς. ἰ. εἰς, ἐπὶ τῆς γ591 α 40,233. (ΟΤΩΡΙ. 5[ᾶν. 
Οἴἶτορ. ἐν ἡμέρᾳ τὸ φῶς] ἐπ ἐς ἱμεὶς Ἰτεη, Ὁ. 363. τὸ φὼς] φωτος 

42, ὅ5, 147. (πρὶ. τῷ φωτος 238. 
ΣΧ, τὰς ἑορτὰς ὑμῶν] τας εορτᾶς ἡμῶν 153. 

ὠδὰς} α τὰς 68. Οοπηρὶ. ΑἸά. κα πάσας 249. 
ἥμων τς32. εἰς ϑρῆνον] εἰς ϑρῆνους 40, 45. (86. τηᾶτρ.) (οπιρὶ. εἰς 
ϑρηνος 68,310. Αἰά. καὶ ἀναξιξῷ] και αναδιδασω 40, 86, ΟΠ. 

᾿ Ἷ “ 

καὶ σᾶσας τὰς 

ἔργα ὑμῶν} ἐργα αὖτε 40.΄͵ 

Θεὸς 86. Δὲᾶν] α Αἰεχκ. καὶ ζη} λ ζη Οοηρρὶ. 

δας ὑμῶν} ὡδὰς ᾿ 

καὶ ἀναξω 92Ώ. ἐπὶ πᾶσαν ὀσφὺν] ἐπι τασαν ἰσχὺν τοό. καὶ ϑή- 

σομαι αὐτὸν] και ϑησομαι αὐτὴν (ΧΠΙ. αὐτὴν εχ ὁοττ.) ό2. (τ. ἴαρτα 

[οτῖρτ. 8Ὁ 8]. πι. τὸν Ἰακωξ) 147. 153. καὶ ϑησωμαι αὐτὴν 26. καὶ 

ϑησομαι τον Ιακωξ 240, εἰ ξοπάπι απ Ἡϊετοη. ὡς πένϑος ἀγαπη- 

2} ὡς εἰς τένϑος αγαπητα 130, 311. εἰς ὥενθος ἀγαπητον 153. 

καὶ τὲς μετ᾽ αὐτῷ καὶ τῆς μετ᾽ αὐτὸν 26. ὡς ἡμέραν ὀδύνης] ὡς ἐν 

ἡμέρα οδυνης τού. εἰς ἡμέραν οδυνης 240. ὡς ημερᾶ οδυνὴς .310, 

Αγ. Ἐά. : 

ΧΙ. λέγει Κύριος} Κυριος δἷ5 Ττῆρι. (ΧΠ1Π. εχ οοττ) 68, 87, ΟΥἁ 

97. 147. 153,» 228, 310. ΑἸά, τη. ἘΔ. ἀϊοί! Ῥοιπίπας Ὅσας ΗἩϊεΐοη. 

χαὶ ἐξαποςελῶ) και ἐπαζω 45. Βαῇϊ. Μ. 1. 4ο6. 1, τ6. Ογη!}}. ΑἸεχ. 

ἢ, 85. (ΟΕ. ἱ. ρατξ. ἵν. Ρ. 12. εἴ 41.) Ὑεοάοτει. 1. 837. ἐπὶ τὴν γὴν] 

'πι τῆς γῆς 26, 68, 87, 97, 228, 310. ΑΙά. οὐ λιμὸν ἄρτων] οὐ λι- 

μον αρτε (ΧΠ]. οοττ. ἀρτων) 23, 26, 36, 42) 49, (51. ἐχ οοττ.) 62, 68, 

86, 87, 97. 1ού, 147. 153, 228, 239, 310. ΑἸά. ΑΙεχ. Οἥρεη. ᾿ϊ, όο7. 

εἰ αἱ. «ΕυΐοΌ. Β4Π]. Μ. Ογη]]. ΑἸεχ, Ὑεοάογεῖ. ἰ. οἷξ. Ῥγόςορ. ἴῃ (δῖ. 

ΝΙς. ἴοπι, ἷ. Ρ. τος. Ασην. Μ8. Ασπι. Εά, δῖαν. ἐδὲ δίψαν] εδὲ λι- 

μον 68, 97, 310. (πρὶ. ΑἸά. ἀλλὰ λιμὸν] αλλ᾽ ἢ λιμὸν (ΣΙ. ἥ 

δ. 

9. 

εχ οοττ.) 22, 36, “1,91, 130,13, 238, 311. τὸν λόγον Κυρίᾳ} α τὸν ᾿ 

ΧΙ, 22, 26, 36, 49, ςτ, 62, τοό, 130, 1.479 153» 108, 233» 238, 311. 

Οοπιρὶ. Ευΐεδ. ΒΩ]. Μ. Ογη]!. Αἰεχ. ὙΓεοάοτεῖ. 1. εἴ, (ἢ. τς 8. 

. εἴ 81.) Ῥτοσορ. υδὶ ἴρτι. τὸν λογὸν τῇ Κυριου 228. Βιρῦεῖ τὸν ἴῃ 

σδαγαέξ. τηϊηοσε ΑἸδχ. 

ΧΙ. Καὶ σαλευϑήσονται] καὶ συναχϑήσονται (τηαγρ. υἵ ἱη Εἀ.) 

ΧΙ. καὶ σαλευϑησεται 22,26, 36, 40, 42, 49, ς1» 62, τού, 147» 198, 

238. Οοἴηρ!. Αἰεκ. σαλευθήσεται 9ος, ιτϑὅς, ἐπὸ τῆς ϑαλάσσης] 

τῆς ΧΙ], 22, 36, 40, 62, 879 91, 95. 97» 147» 153» ι8ς, 228, 238, 

410. ΑΙά, α 23, 26, 40,9 1ού, 198, 233. 240, 311. Οουρὶ. ΑἸεχ. καὶ 

αἀπὸ---ἀἰιατολῶν] καὶ ἀπὸ ἀνατολῶν ἕως δυσμῶν Ογηῖ!. ΑἸἴκχ. 1. οἱ. 

ἀπὸ Βοῤῥα} αὖ Ονίεπιε Οτΐφεπ. ἴ. 667. ἕως ἀνατολῶν] εὡς δυσμῶν 

233. τὸν λόγον τῷ Κυρίε} λόγον Κυρίου Οοχηρὶ. τῷ Κυρίου] α τὰ 

ΧΙ], 22, 36, 40, 49. ξ1, 62, 95. 130, 1479 153» 18, 233, 238, 311: 

τῷ Θεξ Ῥτόοορ. υδὶ ἴηριά. καὶ οὐ μὴ εὕρωσιν] -“ αὐτὸν 95, 185. 

ΧΠΙ. αἱ καλαὶ] ργεαπηῖιι. εκειναι 68. ΑΙ4ά. καὶ οἱ νεανίσκοι) 

και ὅα. ἐν δίψει] ἐν δίψη Οομμρὶ. 

ΧΙΝν. Οἱ ὀμνύοντες} α οἱ 62, 147. κατὰ τὸ ἱλασμδ)] ἐν τῇ πλη- 

μελεια τηᾶγρ. 86. καὶ οἱ λέγοντες} α οἱ 25, 36, 490, 51, 62,95. 147. 

ιϑς, 238. ΟΟΠΊΡΙ. α καὶ 943. Ζῇ τ - ζῇ 2] α αἰτεγαῖί. οὐαὶ ᾿η- 

τεγππεά. 198. ΑἸά. ὃ Θεός σου 15} Κυριος ὁ Θεος σου 56, 49, τού. 

ΑΙεχ.. καὶ ὁ Θεὸς σου 40. ασου 62, 9, 114... 147» ιϑς.. Κυριος ὁ 
Βηρσαβεέ] Βηρ- 

Ἁ “ 

σαξεαι 62. καὶ οὐ μὴ ἀναςῶσιν ἔτι) καὶ οὐκ ἀναςωσιν οὐχ ετὶ 23- 

και οὐ μὴ αναςωσιν βχκετι 40, 42, (86. δκετι πᾶγρ.) 198. Οοπρὶ. και ' 

οὐ μη αναςησουσιν ετι ὅ2, 147). καὶ οὐ μη ανιςωώσιν ετι 95) 185. ΧΑ 

οὐ μὴ αποφζωσιν ετι 130, 311. 

Ι. Εἶδον τὸν Κύριον) ρτεαπμῖῖ. καὶ 86, ἴδον τὸν Κύριον (ὐοπηρὶ.- 

ἐφεςῶτα) ἐξωτὰ 45,311. ΟΠ ιγίοίς. 1, 474: ἐπὶ τῷ ϑυσιαςνρίου] ἐπι 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

ὡν 

σι » 

ϑι 

9, Ἢ 

Ὁ. 

ΝΣ ᾿ ε τῆς 7 : . 3 νὰ ᾿ δἤσεται ὡς ποταμὸς συντέλεια αἀύτης, 

, πλὴν ὅτι ἐχ εἰς τέλος ἐξαρῶ τὸν οἶχον 

ΑΜ Ω͂ Σ. 

δϑήσεται τὰ φρύπυλα, χαὶ διάκοψον εἰς χεφαλὰς -πχάντωγ" . ῃ , 3 ρ 3 Ἕ “.. ’΄ - 3. δ». ’ φαίᾳ ἀποχτεγω, οὐ μὴ διαφύγῃ ἐξ αὐτῶν φεύγων, 
χαὶ τὰς χαταλοίπους αὐτῶν ἐν ὄδμ-. 

χαὶ οὐ μὴ διασωθῇ ἐξ αὐτῶν ἀνασωζόμενας; Ἐδν χαταχρυξῶσιν εἰς ἄδου, ἐχεῖϑεν ἡ χείρ με ἀγασπάσει αὐτἄς" χαὶ ἐδν ἀναξῶσιν εἰς. τὸν δρδ:-" 

΄ ΄“ο- 9 " “5. 6 ὡπξ τῶν ἐχϑρὼν αὐτῶν, 2Ξ΄. Δ... ὃ!’ “ ς.- ΦΞ ΞΞΘΟΕΕΣΙ ΕΝ ἔχει ἐγζελδμαι τῇ ῥομφαίᾳ, καὶ ἀποχτεγεῖ ἀυτᾶρ" μᾶς μὸν ἐπ᾿ ἀὐτὸς εἰς χαχᾷ, χαὶ οὐχ εἰς ἄγαϑά. 

γον, ἐχεῖϑεν χατάξω αὐτός. Ἐξ ἐγχαταχρυξῶσιν εἰς τὴν χορυφὴν τῷ Καρμήλε, ἐχεῖϑεν ἐξορευ-:. γήσω, χαὶ λήψόμαι αὐτός" χαὶ ἐὰν χατωδύσωσιν. 
“ὦ. 9 ἰϑ : ρ ΄ ἢ ΟΝἯΗῃς ζά4 : 3 »,] ἐχέι. ἐγτελδμᾶι τῷ δράκοντι, χαὶ δήξεται αὐτάρ. 

ἐξ ὀφθαλμῶν μου εἰς τὰ βάϑη. Νὴ ϑαλάσσης,. 
Καὶ ἐὰν πορευθῶσιν. ἐν αἰχμοϊλωσξῳ φρὸ ροδν 

καὶ φζηριῷ. τὸν ἐφϑαΐο. 
Καὶ Κύριος Κύριος ὁ Θεὸς ὁ φάνγοχράρρσς ᾿ῷ ὀφαπηόμενος τῆς γῆς, χαὶ σαλεΐων αὐτὴν κὶ πενϑήσεσι πάντες οἱ χατοιχῶνπες μὐκὴγ," αὐ ἀυδρὰ 

ΠΊΟΜΕγος τῆς γῆς, χαὶ. Ἵν, Χαπὶ πενϑῆσεσι πάντες οἱ χατοιχδνπες ψύπτὴ ν χα αὐὸδ 
ν .». ᾿, 39. 9 “ὋΝ ΕΝ 

του: ἔρανον ἀνάξοσιν αὐτξ, 
ὕδωρ τῆς ϑαλάσσης, χαὶ ἐχχέων αὐτὸ ἐπὶ πρόσωπον τῆς γῆς" 
Οὐχ ὡς υἱοὶ Αἰϑιόπων ὑμεῖς ἐςε ἐμοὶ υἱοὶ Ἰσραήλ ; λέγει Κύριος" οὐ τὸν Ἰσραὴλ ἀνήγαγον. ἐχ : ς 3, ΝΙΝ σις Ζ΄ 3 , Ξ- ΄ εἰν - 7ης Αἰγύπ]ου, καὶ τὲς ἀλλοφύλες ἐχ Καππαδοχίας, 

- μοὶ Κυρίεᾳ τῷ Θεξ ἐπὶ τὴν βασιλείαν τῶν ἁμαρτωλῶν, χαὶ ἐξαρῶ αὐτὴν ἀπὸ πρόσώπου τῆς γῆς" 
Ἰαχὼδ, λέγει Κύριος, Διότι ἐγὼ ἐντέλλομαι, χαὶ λιχμή-: 

χαὶ καταβήσεται ὡς ποταμὸς Αἰγύπϊε. Ὃ οὐνοδομῶν, εὶς καὶ τὴν ἐπαγ[ελίαν, αὐτῷ: ἐπὶ τῆς γῆς ϑεμελιῶν, ὃ τροῦπαλδμμόνὸς δὰ 
Κύριος παντοχράτωρ ὄνομῳ, ὐξῶν 

χαὶ τὰς Σύρες ἐχ βόϑρε; ᾿Ιδὰ οἱ ὀφϑαλς 

τ σὼ ἐγ πᾶσι τοῖς ἔϑγεσι τὸν οἶχον Ἰσραὴλ, ὃν τρόπον λιχμᾶται ἐν τῷ λιχμῷ, χαὶ καὶ μὴ πέση σύνγ- 
ἜΝΝΟν : 

ἑὰς ΝΝ , ὐ 

᾿ ἔχεν ἐξερευνήσω τού. 

’ ὥΦΩΥΙΣα ἐπὲπε τα ἐαρί!α οπιπέκα. Αττη. Ἐὰ. τηᾶγρ. (Οὗ, νυ] ρ.) 

.Α Ουπὶ ἰηϊογπγθά, Σ14. 

᾿ΠΉΔΓΡ. κατακρυξωσιν) 1οϑ8, 233. ΑΙεχ. 

το ϑυσιᾶρηριον 26, 4ο. (Ομρ!. τω ϑυσιαςήριω ό;, 147. Πάταξον 
--κιφαλὰς πάντων] Ῥογεωίε εαγ εἰ ἐμϑηὶ, δὲ σου» μοΟ ΦΉΣΩ ρεν ἐν κπαγία ς 

ἐπὶ τὸ ἱλαςήριον] ἐπὶ τὸ ϑυσιαφηριον ΠῚ, (ΧΙ, 2.28. ΤΉΆΓΡ. υἱ ἴῃ ἘΔ4.) 40, 86, τού, 130, 147, 108, 233. 240, 411. Εὐυζδ. Ἰγεῖη. ἔνδηρ. Ρ. 291. Αγῃι, ἘΔ. ω ἐπὶ 40, 42. ΟΟΙΏΡ]. Αγ). Μ8. καὶ σεισϑήσεται] καὶ σεισϑη- σονται ΧΙ]. τῶ τορόπυλα] τὰ προπυλαιὰ (22. εχ φοῖτ, ΔΌ δηζῖᾳ. 1.) 40, 42, ΟἹ, 153. Οομρ!. α τὰ 233. καὶ διάκοψον εἰς κεφα- λὰς] εἰ ἀδἰεζῖοε ἐπ εαρίϊα ογηπέμρε ἘΠΕΓΟΏ, διώκοψον καὶ βάλλε εἰς κε- φαλὼς οτηπες Οοάϊςες ϑεγρίί, ἐἰποκτερῶ] ἀπόκτεινον δῖαν. Οἴτορ. οὐ μὴ διαφύγῃ] καὶ οὐ μη διαφυγη 40. Οοπρ!. και οὐ μη διαφευξη 42... οὐ μὴ διαφεύξῃ ΑΙεχ. καὶ οὐ μὴ διασωθῇ] κδὲ μη διασωϑη. 26, 49, δύ, τοό, 198, 233. Οοπηρί. ΑΙεχ. «δ᾽ ἰὶ μη διασωϑη 40. και αὶ μὴ σωϑὴ ος, 114, τ8ς. ἀνασωζόμενος] σωζομενος 311. 
Π. ᾿Ἐὰν κατακρυξῶσιν] εᾶν κατορυγώσιν ΧΙ], 20, 23, (26, ἴον, κατωρυγωσιν) 36, 40, 42, 40, ξτ, 62, 68, 86, 87, ΟἹ») 97», 1οό, 120, 

147.153,) 108, 228,238, 240, 310, 311. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙοχ. Απ. Εά. δῖαν. Οὔἶτορ. 4, ἀσεβῆ ζεενία Ἡϊεδτοη. Ῥγδθγηϊεῖ. ὅτι Αἰτη. Μ8. 2 Οο- ἀἴοεβ ϑεγρί. ᾿Εῶν κατακρυξῶσιν---ὠποχτενεῖ αὐτοὺς ἴῃ φοτη. 4. 
εἰς ἄδου] εἰς τὴν γὴν 9ῖΑν. Οἴἶτοσ. ἐκεῖ- ϑὲν ἡ χείρ μου] ρτατγηϊτι. καὶ 52. Οοάϊοες ϑεγρὶ, ἀνασπάσει αὐτὲς] 

᾿ἐξαψασπασει αὐτὸς 40, ἀναπαύσει αυτας 68. ΑἸά. ἀναςήσει ἄαυτους 
.130,.311τ. διασπασει αὐτὲς 108. αναπαυσὴ αὐτὰς 220. καὶ ἐὰν ὅς. δὰ ἤπ. οοῃ,.}] αὶ 147, 152. καὶ ἐὰν ἀναξῶσιν] α καὶ Οοηρρὶ. 
ἐκεῖϑεν κατάξω] ρτεεταῖτι. καὶ (Αγ. Μ3. ΕΧ ΠΟΙ. ἃ ὈΓπΊᾶ τη.) Αττη. 

ΠΙ. Ἐὰν ἐγκατακρυξῶσιν] εαν ἐγκρυδωσιν ΧΙ]], 23, 26, 40, (86. 
και εῶν καταχρυξωσιν 22, 36, 

51) ὅ2, 130, 147, (228. ουη) καὶ ἴΌργα 11Π.} 238, 211. εᾶν κατακρυ- 
δωσιν 42, 68, 87, οἱ, 97, 1535) 310. (οηρί. ΑἸά. εαν κρυξωσι τοῦ. Ῥγθετη τ, καὶ Αται. Μ8. Ασηι. Εά. Οεογρ. ὅν. ἐκεῖθεν ἐξερευνήσω] 

καὶ λήψωμαι αὐτες 26. και ἐπιληψομαι αὐτες 4"υ. καὶ ἐὰν κατα.- 
δύσωσιν) καὶ ἐεαν χαταδησωσιν τοῦ. , καὶ 153. ΟοΡ]. εἰς τὰ βα- 
9η] εἰς τὰ ϑεμέλια Οοπιρ!. ἐκεῖ ἐντελέμαι] εἐκειϑὲν ἐντελουμᾶι 62, 
147) 198. καὶ δήξεται αὐτάς] και διωξεται αὐτὰς 14). δάκνειν αὐ." 
τς Αττη. Ἐά, 

ΓΝ. Καὶ ἐῶν πορευϑῶσιν] α καὶ «1. ἐκεῖ ἐντελξμαι] ἐκειϑὲν εν- 
τελουμαι 62, 147, 108. ῥγαβτηἶ. καὶ 87, 310. καὶ ἐντελουμαι 1ς3. 
καὶ ἀποχτενεῖ αὐτὲς] και αποχτένω αὐτας (υξ ν]άσῖιγ) ὅ5. καὶ ςη- 
ριῶ] α ΑΙ4. τὰς ὀφθαλμές με] τὸ τροσωπον μου 11], 26, 42, τοῦ. 

ἐπ᾽ αὐτὰς}. ος, ττ4, τΒς, 238. εἰς κακῷ] εἰς τὰ κακὰ 1τ8ς. καὶ 
οὐκ εἰς ἐγαϑα] καὶ οὐκ ἐπ’ ἀγαϑα το. 

Υ. Τοϊυηι σοπηπια ἀεοῖ 114. Καὶ Κύριος] κα ει. Κύριος Κύ- 
βιος] ζεπχεὶ τΔηζιπὶ 22, 36, 42, ὅα, 68, 87, 91) ο7ν τος, 130, 1479153, 
228, 238, 310, 311. ΟὐμρΙ. ΑΙά. Ατη. Εά. Οεοζρ. δῖαν. Μοίᾳφ. ὁ 
Θεὸς} α 198. ὁ παντοκράτωρ] αὶ ὁ 91. ὁ ἐφαπΊόμενος) , ὁ τοό, 
153. τῆς γῆς] τὴν γὴν 147. καὶ σαλεύων αὐτὴν] και διασαλευων 
νον: ἸΥΡ. 

καὶ λήψομαι αὐτὰς} και ληψονται αὐτες 22. - 

ἄυτὴν 40. οἱ κατοιχᾶντες αὐτὴν] οἱ κατοικαντες τὴν γὴν. 49. οἱ χατοικᾶντες ἐν τῇ γῇ αν. Οἴἶτος. ὡς ποταμὸς τ"---ἰς ποταμὸς 45} λα Ἀ[ΠΓεγυῖγ. ουπι ἱπεοιτηθά, ΟοτΩρΙ. τῷ (οάϊοας δ γε, ὡς τοτὰμὸξ συντέλεια αὐτῆς] ἀπὸ συντελειᾶς αὐτῆς 228. συντέλεια αὐτῆς} ργα- πΐετ, ἡ 36, 490: καταβήσεται] ἀναβήσεται Ατγη. Β΄.  :-- 
ΨΊΙ. εἰς τὸν ἐρανὸν] κα τον 2 3. Ὠιάγηῃ. 46 ΤΥῖπ. Ρ.22. ανάδασιν αὐτῇ} ργαετηίει. τὴν (ΧῊ]. τηᾶγρ. 80 εαάεῃ) γλ.) 42). ςτ, 62, 68, 87, οΙ; 

94» 07» 114, 130, 147, 153, 18ς, 210, 311. ΑΙά, ὨΙάγπι. ἐς Τηπ. ]., εἶξ, ἐπιδασιν αὐτῇ 22. ἢσ, ργβτηϊο τῆν, 36, 238. ἡ αὐτα 4ο. Οοτρὶ: 
ΡΓΘτΏΪ, ἐπὶ τὴν (οΠπΠὰ ἐπὶ πργα 11.) γω8. καὶ τὴν ἐπαγξλίαν ᾿αὖ- 
18] α αὐτῇ 40. Οοπρὶ. ἐπὶ τῆς γῆς] ἐπὶ γὴν 23. α τὴς χ6, 6, τος; 
1ού, 233, 311. Οοπιρί. ΑΙεκ. ιάγην. ἀς Ττίη. 1. οἷ. επι- τὴν γὴν 
42. ὁ προσκαλέμενος δῖος. δὰ ἔῃ. φοπ. 114. καὶ ἐκγίων αὐτὸ}. και καταχεων αὐτὸ 26. ἐπὶ ττρόσωπον] ἐπι τροσωπου ΤΠ, ΧΉ, 25, 26, 36, 49, τού, 238, 240. (οπηρί, ἐπι τὸ πρόσωπον 23, τος. τῆς γῆς 2] ῥγεπηῖῖ, πάσης Ὠϊάγτη. ἀε Τηη. 1. οἷς, Κύριος τσαντοχρά- τωρ] Κυριος ὃ Θεος παντοχρατὼρ ΧΤΙ. Ατιη. ΜΒ. 8|αν. Κυριος ὁ Θεὸς 
ὃ τσαντοχράτωρ 22, 26, 36, 42, ς΄, 62, τος, τού, 147, 13,233) 238. ΑΙεχ. Θιάγπ. ἀς Τί ΐη. 1. οἶτλ ἀκ τοαντοχράτωρ ΟὐΟΙΩΡΙ. 

ΥἼ. Οὐχ ὡς] οὐ γὰρ ὡς Ατηχ. Ἑ4. υἱοὶ Αἰϑιόπων} ργοεπηϊες, οἱ 311. ὑμεῖς ἐρε ἐμοὶ] ὑμεῖς ἐξε μοι 22, 56, 42, ξιγ) 95), 130, 18ς, 238," 
311. ΟἸ γίοίξ, ν᾿ 179... ἐμμοι 240. Οεογρ. ἐμοὶ ἔγαι Οὐοτρὶ. υἱοὶ 
Ἰσραὴλ] ΡΓδοιη. οἱ 6. αυιοι 68, ΑἸά. - οἶκος Ἰσραὴλ Οοηριὶ. Ρῖῶ- 
τηΐξε, καὶ Θεογρ. λέγει Κύριος] α ὅ2, 147). ἐκ γῆς Αἰγύπτου] ἐ 
Αἰγύπῆου Οομρί. ἐκ Καπκαϑδοκίας ἐκ Γαμράξζ Αται. Μ5. (Αγηι. 
ἘΔ. 8]. Γαμρά.) καὶ τὰς Σύρες] καὶ τους Ασσυριους 230. ΟΒιγίοῇ. 
ν]. 29. Απη. Μ5. Ασῃ. ΕἘά, ἐκ βόϑρε] απο Κυρινης 86. τηᾶγρ. 
ἦε ξονεα Ἡΐετοτ. ὅγτ. Βατ- ςδτ, ἐκ Βόϑορα (Ατηι. Μ8. ΡΠπιὸ Βό- 
σορα) Ατην. Εά. (41. Βόϑορ.) ΔΝ 

ΨΙΠ. Κυρίξ τῇ Θεξ] τε Θες τού. Οὐομπρὶ. Αγην. Μ5. Ασγιῃ. Εα. 
τῶν ἁμαρτωλῶν] τὴν ἀμαρτωλον 23,36, 45, ςτ, ὅ2,ος, 147, τθς, 228, 
ΟὐΟπιρΡΙ. ἄς, ἤπε «πίσυϊο, 5Ιαν. Οἴτορ. ἐξαρῶ τ"---εἰς τέλος] κ ουπη 
Ἰῃ(ετπηεά. 62, 68. ἐξαρῶ αὐτὴν] ἐξαρῶ αὐτὲς Ατηι. Μ5. πλὴν 
ὅτι] λα οτι 42. τσλὴν διότι ΟὐομρΡΙ. οὐκ εἰς τέλος εἰς τέλος οὐ μὴ 
22,36, ξι,ος, 147, 18ς, 238. ἐξαρῶ 29] ρταπηίζε. καὶ μη ό2. (οχηρὶ. 
τὸν οἶκον ἸΙακὼξ] τον οἶκον Ἰσραηλ ΠΙ, 26, 49, (86. τλᾶτρ.) 1ού. 

ΙΧ, Διότι ἐγὼ ἐντέλλομαι] διοτι ιδὰ ἐγὼ ἐντέλλομαι ΧΙ], 22, 26, 
36, 40, 42) 40, ξ1, 62, 68, 86, 87, 95, 97.) 10, 147, 153) τϑς, 198, 228,233,238,240, 310, 211. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑΙεχ, Ογεῖ!, ΑἸεχ, ἢ]. 2.48. 
Ἄπη. Μ5. Ασῃ). Εά, Θεοῦ. ἰδὲ γὰρ. ἐγὼ ἐντέλλομαι ΤἬεοάοτει. ἱν. 
976. διότι ἰδὲ ἐγὼ ἀνατελλόμενος δῖαν. Οἴἶγορ. καὶ λικμήσω] και 
λικμίω 46, 86, τού, τοϑ, 233. ΑἸεχ. Ογτῖ}}. ΑἸδχ. 1. οἷς, (ΟΣ 1. Ρατῖ. 1. 
Ρ. 36ς.) καὶ λικμὼ 49. καὶ δεικνύω Οὐοπιρὶ. -Ἐ ὑμᾶς Αγ. Μϑ. 
Ἄγ ἘΔ4. ἐν ττᾶσι τοῖς ἔϑνεσι] ροηΐξ ροῇ Ἰσραὴλ 22, 36, ξι, 62, 
95, 147, 18ς, 238. . εν 68... τοις εϑνεσι 87; ΟἹ, 97, 1ς3, (228. δά- 

κῆρι, πιᾶγρ.) 310. κα ἐν σζᾶσι 4239. τὸν οἶκον Ἰσραὴλ] τον οἰκὸν τὰ 
Ισραηλ 26, 49, τού, τοϑ, 233. ΟοπΠΊΡ]. ΑΙεχ. λικμᾶται] ῥγωτηῖ. 
ὅταν Οοιηρ. ἐν τῷ λικμῷ] εν τω λικμίω 36, 62, 147, 238. εν τω 
Κ : ν ἰ 
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τριμμα ἐπὶ τὴν γῆν. Ἔν ῥομφαίᾳ. τελευτήσουσι “πἄντες ἁμαρτωλοὶ λαδ μᾶ, οἱ λέγοντες, Οὐ μὴ το. 
»,2) ε » Ν ΄ ᾽ “᾿ς Ζ » “ 3 σ᾿ Ν ΑΝ 

ἐγγίσῃ, δὲ μὴ γένηται ἐφ ἡμᾶς τὰ χαχᾶ, Ἐν τῇ ἡμέρᾷ εχειγῆ. ἀγαφξήσω τὴν σχηνὴν Δαυὶδ τι, 
ρϑ Ν ἊΝ ΄ 39 “ Ν . 7 2. ν0 ᾿ 

τὴν πεπ]ωχυῖαν, χαὶ ἀνοικοδομήσω τὰ πεπ)ωκχότα αὐτῆς, χαὶ τὰ κατεσχαμμένα αὐτῆς ἀγαςἥσω, 
ὃ . , ρὸ σὰ [ν 3 ΄ ᾽ Φῳ 9 

χαὶ ἀνοικοδομήσω αὐτὴν χαϑῶὼς αἱ ἡμέραι τ αἰῶνος. Ὄχως ἐχζητήσωσιν οἱ χατάλοιποι τῶν ἀνγ-- 12. 

ϑρώπων χαὶ πάντα τὰ ἔϑνη, ἐφ᾽ ὃς ἐπιχέχληται τὸ Ὀνομά μου. ἐπ᾿ αὐτὰς, λέγει Κύριος ὁ “ποιῶν 
 Ξ- ΄ “ς ΄ ᾿ ε 9 ς΄ 

πάντα ταῦτα. ᾿Ιδὲ ἡμέραι ἔρχονται, λέγει. Κύριος, χαὶ καταλήψεται ὁ ἄμητος τὸν τρυγητὸν, 13. 
ὴ Ἷ ων ’ Ν ΄ Μ Ν ᾿- ΑΝ 

χαὶ ππερχάσει ἡ ςαφυλὴ ἐν τῷ σπόρῳ, καὶ ἀποςαλάξει τὰ ὅρη γλυχασμὸν, χαὶ πάντες οἱ βουνοὶ 
} Ψ“ ᾿ . 9. “΄ Ν 3 ΄ “ “ Ἰ δ ν. . δ “᾿ 2 

σύμφυτοι ἔσονται. Καὶ ἐπιςρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν τῇ λα μ8 ᾿Ισραῆλ,. καὶ οἰκοθομήσεσι πτύ- τ4. 
ἡ ᾿ ». ΄ - 2 " ν ͵ 

λεις τὰς ἡφανισμένας, χαὶ χατοιχῆσδσι, Χαὶ φυτεύσουσιν ἀμπελῶνας, καὶ πίονται. τὸν οἶνον αὐ- 
΄σῃ -ο 7 ΄ Ν ΄ ἃ ἣ Φ “ Κ Ν ΄ 83" 2᾽-"Ν “4 

, τῶν, καὶ “ποιήσουσι χήπους, καὶ φάγονται τὸν χαρπὸν αὐτῶν. Και χαταφυτεύσω αὐτὲς ἐπὶ τῆς 1. 

γῆς αὐτῶν, χαὶ οὐ μὴ ἐχσπασϑῶσιν ἐκέτι ἀπὸ τῆς γῆς, ἧς ἔδωχα. αὐτοῖς, λέγει Κύριος ὃ Θεὸς 

παντοχρἄτωρ. 

λικμίτω 86. εν τω λιμω τϑ8ς. ἐν τῷ λικμητῷ Οοπιρί. καὶ οὐ μὴ 

αίσῃ] καὶ οὐ πέσει Οοπιρ!. σύντριμμα] σύςρεμμα (οπιρὶ. ἐοπίτί- 

εἰο Ἡϊεῖοα. -Ἐ αὐτῆς ται, Μ8. (Απτη. Ἑά. αἱ. αὐτῇ.) 

ΣΧ. πᾶντες ὡμαρτωλοὶ] παντες οἱ ἀμώρτωλοι 42,233,311. ΟΟΤΩΡΪ. 

Επΐεῦ. Πεαν. Ενδηρ. Ρ- 54. λαξ᾿ μου] ῥγβσηϊεῖ, του 22, 42, 51, 95) 

1τ8ς, (228. τηᾶγρ.} 311. Οὐπιρ. Οὐ μὴ ἐγγίσῃ ὅς. αἀ ἔῃ. οοηι.} 

οὐκ ἐγγίσωσι καὶ ἔλϑωνται ἐφ᾽ ἡμᾶς τὰ κακά. Ατηι. Μ5. Ατην, Εά. 

ἐδὲ μὴ γένηται] δ᾽ οὐ μη γένηται (Χ11. τιᾶτρ. ελϑη) 26, 42, 49, τού, 

1ο8, 233. Αἰεχ. εϑὲ μη ελϑη 22) 36, ςτ, 68, (86. πγᾶγρ.) 87, 91» 9 5, 

97, 153. 18ς, 228, 238, 310, 311. Α]ὰ, Ευ(6θ. 1. οἶς, δῖαν. Οἴἶτορς. 

5δ᾽ οὐ μὴ εἐλϑὴ 62, 147, 239. κα Οοπιρὶ. καὶ ἔλϑη Απη. Ἐά. τὰ 

κακά] α τὰ 23, 198. 
ΧΙ. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] εν ταις ἡμέραις εκειναὶς 62, 147. ἀναςή- 

σω 19] ἀνοικοδομήσω (ἔς ἰη-4) (οπῆϊι. Δροῖξ. [18.. νἱ. ς. 12. ΝΊΙα5 1η 

Οὐδέ. ΝΙς. ἴοιλ. ἴ1. Ρ. 953. τὴν πιπ]ωκνῖαν] τὸν πεπονήμενον 86. τηᾶγρ.. 

καὶ ἀνοικοδομήσω] καὶ οἰκοδομησω 23. καὶ ἀναςήσω (ομηρ!. ΟἸεγίοίξ. 

νἶ!. ὅς. Ογε!!. Αἰεκ. ἵν. 403. Ατηι. Ἑά. α Οοηπίς, Ἀροῖξ.]. οἶς. τὰ 

πεπωκότα αὐτῆς} τὰ τοεπϊωκοτα αὐτων (ΧΙ11. ἀντων τηᾶτς.) ΟΟμηΡΙ. 

α Οοηῆξι. Αροῖξ 1. οἶς. φωας εοτγμεγαπὲ Ἡΐετοθ. καὶ τὰ κατεσκαμ- 

μένα ὅς. δὰ βη. οοπ1.] δὲ φι μα με Μἐαδο : εἰ ἰυβαμταῦο εα 

βκωι ἀϊος αλεῖφαο:. Ἡϊεῖοη. καὶ τὰ κατεσκαμμένα αὐτῆς] καὶ τὰ 

κατεςραμμενα ἀντῆς 1. (ΧΙΠ]. οοττ. υἱὐ ἴα ΕΔ.) καὶ τὰ ἀανεσκαμμενα 

αὐτῆς 22, 36, ς1,) 238. ἔς, ἤἴπε αὐτῆς, 233. καὶ τὰ καταςρεμμενα 

αντῆς τού. κταὰ 311. καὶ τὼ κατεσκαμμένα αὐτῶν Οοταρ!. ἀἄνα- 

ςήσω 29] ἀνοικοδομήσω "ΓΠεοάοτεῖ. 1. οἷ(, τάλιν ἀναςήσω Αττη. Εά. 

καὶ ἀνοικοδομήσω αὐτήν] καὶ ἀνορϑώσω αὐτὴν (οπἶε, Αροΐξ. 1. οἷϊ, 
λα αὐτὴν ϑίαν. Οἰἶτοξ. καὶ αἱ ἡμέραι τῇ αἰῶνος} κα Οοπίδι, Δροῖ. 

Ἰ, οἷϊ. - 

ΧΙ]. Ὅπως ἐκζητήσωσιν] οπως ἐκφητησουσιν ΧΙ]. εχ οοττ. (86. 

Δ αϊς. ἴῃ τηᾶγρ. μὲ τὸν Κυριον.) -- μὲ 22, 40, ςι, ὅς, 68, 91, 93. 97» 
147. 153. 1τ8ς, 240, 310. ΑΙὰά. Αττῃ. Μ5. Απτη. ἙἘαὰ. δαν. Οἴἶξεορ. 

Θεοῦ. δ5ιαν. Μοίᾳ. οπωὼς ἂν ἐχζητησωσι 26,40, τού, 1320, 228, 311. 

Αἴεχ. σοιεῖε. Αροῖ 1. εἶς, Ὅπως ἂν ἐκζητησωσι με 42. (228. αν ἔργα 
[οτῖρι.) Ὑεοάοτει, 1. οἷξ. κρ φμαγαπὲ πις Ἠϊεῖοθ. οἱ κατάλοιποι 
τῶν ἀνθρώπων) -ἰ- τὸν Κυριον 1Π|, 26, 40, τος» τού, 198. Οομπίξι. 
Αροῖ. 1. οἶς. -Ἐ με ΑΙεχ. γε φιὶ ζοπείπμπι Τροσείπεπε Ἰτεη. Ρ. 232. ἐφ᾿ 

ὃς ἐπικέκληται] ἐφ᾽ ἃ ἐπικέκληται 22, 326, 42, ςῖ, 62, 238, 240. εφ᾽ 
ἃ ἐπικεκληνται ος, 18ς. ἐφ᾿ ὃ επιδεξληται 147). τὸ ὄνομά με] με 
22. ἐπ᾽ αὐτὲς] ἐπ᾿ αὐτὰ 22,36, 42, ςι, ὅ2,ος, 147,18, 238, 240. 
. 68,87. (οτ. ἔργα ἐοτίρι. δὸ αἱ. πι.} 97, 1ς3, (228. δάζογ. ἔργα [1π.} 

γη1ο. Αἰά. λέγει Κύριος] - ὃ Θεὸς 26, 40, τού, 31:1. ΑἸεχ. - ὁ 
ποιῶν πάντα ταῦτα] ζαείδης κε Ἱτει. 1. οἷ. πάντα ταῦτα] α παν- 
τα ΧΙ, 23, 26, 42, 49. 2, 91) τού, 130, 147) 153) 108, 233»7311. 

Οομρ!. ΑἸεκ. Οοηίαι. Ἀροῖι 1. οἷς, Αγῃγ. Μ5. Απῃ. Ἑά. βογρ. 

ΧΙΠ. ἸδΣ ἡμέραι ὃς. δὰ βη. ἐοπ.] αὶ 114. καὶ καταλήψεται! 
καταλείψεται χ6. καὶ καταλειψεται 62. καὶ καταλ. ὁ ἀμητὸς] 
καὶ καταλήψονται ἀλοητοὶ Ατγτη. Μ5. Ατπ). ΕἘὰά. ὁ αμητὸς] ὅ αλο- 

τος (ΧΙ]. εχ οοττ. ΔΌ δπῖ|4. τη.) 22, 23, 26, 36, 40, 42) 49, ς1, 68, 
8ό, 87.091, 97. τού,130, 153. 228, 238,310,311. ΟΟμρΙ. ΑἸά. ΑἸεχ. 
δίαν. Οἴἶτογ. ὁ αλω (ἴιπὶ δοίοϊπάϊτυγ; ἔαϊξ ἴοτῖε αλωητος) τος. ὁ 
αλὼν 240. ἐγίιγα Ηΐετοη. ἀγέα Αὐτὰ. Ἐὰ, τὸν τρυγητὸν} κα τὸν 
Οοπιρ. καὶ τπερκάσει] και οριμαξει (τηᾶγρ. 4Ὁ «]. π..} τού. εἰ υα- 
τίαδίμν Ηϊΐετοα. ἐν τῷ σπόρῳ] ἐν τῷ ὠμητῷ αν. Οἴἶτορ. 

ΧΙΥ. Καὶ ἐπιςρέψω] καὶ ἀποςρεψω 40. Οοπιρὶ. τῷ λαξ με] 
ατου ΧΙ], 23, 36, 62, 97. 10ζ5) 130, 147, 228, 233, 238, 310. λαξ 

τεῦ. λτελαᾶξβ 31:. Ἰσραὴλ] ργαπητι. τα 36,238. καὶ οἰκοδο- 
μήσουσι] καὶ ανοικοδομησόυσι 42.) 36, ςτ, 62, 147, 238. τούλεις] 
Ργϑοτηϊττ. τὰς 62, τος» 147. τῶς ἠφανισμένας]) τας ηδαφισμενας 68, 
97, 228, 11ο. ΑΙά. ἐἠραια: Ἡϊετοῦ. καὶ κατοικήσουσι] -Ἐ εν αυ- 

ταις 16. (228. οοττ. δΌ αἱ. τα.)} καὶ φυτεύσουσι]) και καταφυτευσεσι 
(ΧΙ1. οοττ. υἱ ἴῃ ΕΔ.) 23, 42, 49, τού, 198, 233. Αἰεχ. καὶ κατα- 
φυτευσωσιν 26. καὶ φυτευσωσι 147. φυτεύσουσι δες. δὰ βῃ. οοη,.] 

λα 24ο. ἀμπελῶνας---ποιήσεσι} α οὐαὶ ᾿ἰηζειτηεά. 198. καὶ τοίον- 

ται] και πίωνται 210. ΑΙ4ά, καὶ ποιήσεσι δίς. δὰ ἤη. οοη).} α τού. 
καὶ τοοιήσεσι κήπες]) και καταφυτευσεσιν κηπες Π. καὶ φυτευσουσι 
κηπὲς (ΧΙ]]. τηᾶτρ. υἱ ἰπ Εἀ.) 26, 49, 86, 233. καὶ τοιῆσεασι καρπες 
ό2, 147. καὶ φάγονται] και φαγωνται 310. ΑἸά. 

'ΧΝ. Καὶ καταφυτεύσω---γῆς αὐτῶν] α οὐπὶ ἱπίειτηεά, (μεθεὶ ἰῃ 

τηᾶγν.. ΔὉ 4ἷ. τ.) 49ς. Καὶ καταφυτεύσω αὐτὲς] και καταφυτευσεσιν 
αὐτας 62, 130, 147.311. καὶ καταφυτεύσω κήπους τού. καὶ φυτευ- 

σω αὐτὰς 233. Εἰ ρίαπιαόμπνιγ Ἐϊετοη. ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν] εν τη 

γήὴ αὐτῶν 25, 36, 42, ξι, ὅς, 147, 38. καὶ οὐ μὴ ἐκσπασϑῶσιν) 
και οὐ μη σπασϑωσιν 130,31τ. απὸ τῆς γῆ] -ἰ αὐτῶν ΧΙ, 22, 
23, 36, 40, ςι, 62, 68, 86, 87, 97. τού, 130, 147, 1.53» 198, 228, 233, 

438, 310, 311. ΑἸ]ά. ΑΙεχ. Αγηι. Μ8. Ασπι. Εά. δῖαν. ἐκ τῆς γῆς αυ- 

τῶν 40, 42. Οοπηρῖ. ἀἐ ἑεγγα (μα Ἠϊΐετοῦθ. Κύριος ὁ Θεὸς] α ὁ Θεος 

ξι, 147. Θδοῖρ. ὁ Θεὸς ταντοχράτωρ]) τραντοκρατὼρ ὁ Θεος οἱ, 

1ς3. τιαντοκράτωρ] ργατηϊτ. ὁ ΧΙ], 22, 23, 26, 306, 49, 42, 49, ὅ5, 
68, 97, τοό, 130, 228, 238, 210, 311. ἈΪεΧ, κα 233: Οομρὶ. 



ΚΕΦΙΙ. 

ἐπὲρ»ι Ἡϊοτοῆ. 

ΜΙΧΑΊΑΣ Γ. 

Καὶ ἐγένετο: λόγος “Κυρίβ πρὸς ΜΙ Χκιαν τὸν τῷ Μωρασϑεὶ, ἐν ἡμέραις ᾿Ιωυάϑαμ, καὶ "Αχαζ, 
χαὶ Ἔζεχίε βασιλέων ᾿Ιόδα, ὑπὲρ ὧν εἶδε θῈῸ Σαμαρείας χαὶ περὶ Ἱερδσαλήμ. ᾿Αχέσατε λαοὶ 
λόγους, χαὶ προσεχέτω ἡ γῆ, καὶ “πάντες οἱ ἐν αὐτῇ" χαὶ ἔςαι Κύριος, Κύριος ἐν ὑμῖν εἰς μαρ- 
τύριον, Κύριος ἐξ οἴχε γίϑ αὐτδ. Διότι ἰδὲ Κύριος ἐχπορεύεται ἐχ τῇ τόπε αὐτῇ, χαὶ χατα- 
δήσεται, χαὶ ἐπιξήσεται ἐπὶ τὰ ὕψη τῆς γῆς, Καὶ σαλευθήσεται τὰ ὕρη ὑποχάτωϑεν αὐτξ, χαὶ αἱ 

΄ ΄ ε 9 ἰχ 

χοιλάδες ταχήσονται ὡς χηρὸς ἀπὸ προσώπου πυρὸς, χαὶ ὡς ὕδωρ χαταφερόμενον ἐν χαταξάσει. 
5.» 727 Ἀ Ζ ρ, : 3 ἘΞ 

Δι' ἀσέξειαν ᾿Ιαχὼξ πάντα ταῦτα, χαὶ δὲ ἁμαρτίαν οἴκε ᾿Ισραήλ" τίς ἡ ἀσέξεια τῇ ̓Ιαχώξ: ὀχ ἡ 
. Σαμάρεια; καὶ τίς ἡ ἁμαρτία οἶχε 1όδα., ἐχὶ Ἱερεσαλήμ; Καὶ ϑήσομαι Σαμάρειαν εἰς ὅπωρο- 

φυλάχιον ἀγρδ, χαὶ εἰς φυτείαν ἀμπελῶνος, καὶ χατασπάσω εἰς χάος τὸς λίϑες αὐτῆς, καὶ τὰ 9ε- 
2 »."». ᾽ 9 ᾿Ὁ Ἂν, ΄ 

'μβέλια αὐτῆς ἀποχαλύψω. Καὶ πάντα τὰ γλυπ)ὰ αὐτῆς χαταχόψεσι, χαὶ πάντα τὰ μισθώματα 
.393 “' .9 Ί’ [1 "-ς νν ΄ Ἁ 3 »Ὅ.Ὅ0 ΄ 3 ϑ ᾽ ͵ 3 

αὕτης ἐμπρήσεσιν ἐν πυρὶ, καὶ πάντα τὰ εἴδωλα αὐτῆς ϑήσομαι εἰς ἀφανισμόν" διότι ἐχ μισϑω- 

μάτων πορνείας συνήγαγε, χαὶ ἐχ μισθωμάτων πορνείας δύνει ζεί εις ἝΝνεχεν τότ χόψεται, 

χαὶ ϑρηνήσει, ππορεύσεται ἀνυπόδετος, χαὶ γυμνὴ ποιήσεται χοπετὸν ὡς δραχόντων, χαὶ ππένϑος 

1, Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου], λογος Κυριου ὃς ἐγένετο 87, οἵ, 97, 
228, 110. ΑΙά, δῖαν. Οἰἶζτορ. "ζεγόηωπι Τδονεὶπὶ, φμοά Καξίηη οΠ Ἡϊείοη. 
πρὸς Μιχαίαν] πρὸς Μηχαΐαν Οοπιρ!. τὸν τῷ Μωρασϑεὶ) τον τὰ 

Μωραϑει Π], 49. τὸν τε Μωραϑι (ΧΙ1. πιᾶγρ. Μωρασϑειν) 26, 36, 
45, 86, τοό, τοϑ. Ατδδη. 11. 975. Μωραϑιτὴν 22. τον Μωραϑιτην 
43, 51. τὸν Μωραϑητην 62, 147. τὸν Μωραϑει 87. κα ΤῈ ΟἹ, 97, 
228, 310. τὸν Μοραιϑητην ος, 18ς. τὸν τε Μορασϑιτὴν 130. ἢς, 
ἔπε τα, 311. ἄτῃ. Μ5, Απτη. ἘάᾺ. 8[αν. Οὐἶἕγορ. τὸν του Μωρασϑι 
238. τὸν τε Μωρασϑιτὴν 239. τὸν Μωρασϑιτὴν 240. Οοπιρ. ἐν 

ἡμέραις Ἰωάϑαμ!] εν ἡμέραις Ἰωαϑαν 62. φγξηηϊεῖ. καὶ τού. εν ἡμε- 
ραις Ιωναθαν 147. καὶ ΓΑχαξ] καὶ Αχας 43. καὶ Ἐζεκίου] και 
Εζεκια 12.ο. βασιλέων Ἰόδα] βασιλεως Ιαϑα ΠῚ, 36, 62, τού, 147. 
Ῥγρετοῖϊξ. τῶν 9.) τϑς. ὑπὲρ ὧν εἶδε} περι ὧν εἰδὲ ΧΙ], 23, 42, 68, 
(86. πιᾶγρ.} 91) 97,13, 108, 228, 310, 311. ΑἸά. ὑπὲρ ὧν (δὲ 22. 
Οοπηρί. ΑἸεχ. α 540. ὃν εἶδε Αγηι. Μ5. Αττῃ. ἙἘά. περὶ Σαμ. καὶ 
περὶ] ἐπὶ Σαμ. καὶ ἐπὶ Αττῃ. Μ5. Ατηι. Ἐ4, καὶ περὶ Ἱερεσαλὴμ] 
α σερι 36, 40, 86, 87, ΟἹ, 97. 228, 310. ΑἸά. 

11. ᾿Ακάσατε λαοὶ] -- σαντες (ΧΙΠ, 86. πηᾶγρ.} 22, 23, 26, 40, 
42, 51, ὅ2, 68, 87. 91, 9ζ») 97, 114, 130, 147, 18ς, 228, 228, 2390, 

240, 310, 311. ΟΠ]. ΑΙά. Ευΐεῦ. Πεπι. Ἐνδηρ. Ρ. 270. Ατηγ. Μϑ9. 
Ἀπη. Ἐά. 5'δν. ᾿Ακέσατε λαοὶ λόγες) ἀκέσατε λόγον Ογτῖ!. ΑΙεχ. 
ν. 4380. ““μαϊ!ε ρορωϊὶ οναπες Ἡϊΐεῖοα. λόγους} κα 23, 68, 87, 91) 97», 
130, 228, 310, 311. ΑἸά4. Ευΐεῦ. 1. οἴ, Αττῃ. Μ8. Αγῃγ. ΕἘά, λογον 

Κυριου 36,49. καὶ προσεχέτω] α και 49. ΘΟ ρΙ. καὶ πάντες οἱ] 
-Ἔ κατοικεντες (22. τηδγρ.. ῥγῖπια πι.) 233, 24ο. καὶ πάντες οἱ ἐν αὖ- 
τῇ] καὶ κάτοικοι αὐτῆς Ατη. Μ5. Αγ. Εά, καὶ ἔςα!] καὶ ἐςὼω 68, 

87, οἵ, 97, 228, 3410. ΑΙά. καὶ ἐξὶ ες3. καὶ ἔραι Κύριος Κύριος] 
εἰ με Τοονιίπες Ῥέας Ἡϊετου. Ψυϊς. Κύριος Κύριος] Κυριος ὁ Θεὸς 

22) 23, 36, 40, 42, τι, 62, 87, οἱ, οζ, 97, 114, 147, 153, 18ς, 228, 
4238, 240, 310. ΟὐὈμρὶ. Ευΐεῦ. ΟΥτ]]]. ΑἸεχ. 1. οἷς. Αστη. Μϑ8. Ασῃ. 

Ἑά. Θεοῖς. δ8[αν. Μοίᾳ. {επλεὶ τδπίυπι 68, τού, 130, 108, 233, 311. 

ΑΙά. δῖαν. Οἷἶςγορ. ̓  βαθεῖ Κύριος ίες. ἴπ οδατγδᾶς. τηΐποτε ΑἸεχ. ἐν 
ὑμῖν] αν 68, 87, 97, 228, 240, 310. ΑΙ4. «οδὲς Ηϊετοη.  ]ρ. ἐξ 
οἴκε] εξ υψες τς3. 

ΠΠ. Διότι---τόπε αὐτῷ )Ά. οὐπὶ ἰηςετπιεά, 229. Διότι ἰδὲ} Εεεε 
Κύριος} 5 ἐοτὶρί. 23. ἐκπορεύεται] ἐχπορεύσεται 

Ἑυΐῦ. 1. οἶς, 2 Οὐοάϊοε5 ϑεγρὶϊ. ἐκ τῷ τόπε αὐτῷ} αὶ τεῈξ 23. δἷε ἴοθο 

“απᾶο μμο Οτΐρεη. 1ϊ. γ2. (ΟΣ, 11. 410. ἵν. 329.) καὶ καταξήσεται] 

α 26, 49, τού, 198, 233. ΟΥΠ1]1. ΑἸεχ. 1. οἶἴ. καὶ ἐπιξησεται τς3. Βᾶ- 
δεῖ ἴῃ οαγδέϊ. τπαΐη. Αἰεχ. καὶ ἐπιδήσεται } 23. Εὐΐδ. 1. εἶτ. (( 

Ῥεπι. Ενδησ. Ρ. 274. 404. εἰ Ογ71}}. ΑἸεχ, υἱῖ. ρασῖ, 111. Ρ. 29.) 
αναδησεται 42. Οοπιρί. ἐπὶ τὰ ὕψη] ἐπὶ τὸ ὕψος Ογτῖ!!. ΑἸεχ. 1. 
οἷ. τῆς γῆς] αὐτῆς 310. : 

ΙΝ. Καὶ σαλευϑήσεται] καὶ διασαλευϑησεται 456. και ανασα- 

᾿ ἥγαγε---σορνείας 23] αὶ οὐπὶ ἰηζετπηοὰ. 68, 147. 

χαι᾿ 

λευϑήσεται (υἱ νἱ δῖ) 86. τηᾶτρ. καὶ σαλευϑησονται 110, 1ς 1, 511. 
τὰ ὅρη] α τὰ 62, τ4). καὶ αἱ κοιλάδες] κα αἱ (22. δά άϊξ. ἤιρτα Ἰπ. 
πη. ἴεο.) ςτ,) 2328. καὶ ὡς κοιλαδὲς τς3. ὡς κηρὸς] Ἑάϊο Βοπιδηος 
ἘΒοῆαπῃα μαῦεῖ ὡσεὶ κηρός. ὡς τήκεται κηρὸς ΟοπΙρΙ. ὡσεὶ κηρὸς ΑἸά. 

ἀπὸ τοροσώπε πυρὸς] α 198. καταφερόμενον] φερομιενον 153. κατα- 
γομενον 240. ἐν καταδάτσει] α ἐν 23 3, 340. 

Υ. Δι᾽ ἀσέξ. Ἰακὼξ) δι᾽ ἀσέθ. οἴκου Ἰακὼδ (ἔς ἰηῆα) Ευζδ. 

Ῥειη. Ἐνάηρ. Ρ. 222. ττῶντα ταῦτα] ἴτ. ΧΙ], 4ο,1ς3. τίς ἡ ἀσέ- 
δεια] α ἡ Οοπηρὶ. φαα' μίση ἱπιρίείας Οτίφεπ. ἰϊ. 1σ2. Ῥγβευηϊτῖ. νῦν 
Ἅτιι. Μ8. (Ατγη. Εά. ἐογί, νῦν δὲ) τῷ Ἰακὼδ] οἰκα Ιαχκωδ 1Π|,42, 
49, 68, (87. τηᾶγρ.) 97, τού, 228, 240. ΑἸά. , τα 22, 36, ς1,62, (87. 
ΤΛΔΓΡ. Ο1Χ8) ος, 130, 147, 153) 1τ8ς, 238, 310, 311. ΟΟΙΏΡΙ. Πδδεῖ τῷ 
ἴῃ ομιαγαές, πηΐπογε ΑἸεχ. αἰονιμς )αεοῦ Ἠΐετοθ. οὐχ ἡ Σαμάρεια] 
ὅχ! Σαμαρείοι 22; 26, 236, 40, 42, 49. ξτ, 62, 87, 97, τού, 147, 228, 

2418, 110. ΑΪΙοχ. οὐ Σαμαρεια 23, 86, 120, 183, 333, 311. ἙΕυϊεῦ. 1. 

οἷ. λήφι. ἐχὶ σὺ Σαμάρεια Οοπιρὶ. καὶ τίς ἡ ὡμαρτία) και 
τις ἡ ἀσεξεια ςι. οἴκου Ἰάδα] ργαιτηῖτῖ, τε 86. α οἰκου τού. οἱκξε 
Ισραηλ 428. ἐχὶ Ἱερουσαλήμ] εχ, ἡ Τερεσαλημ ος,), τ8ς. δα ἱερε- 
σαλημ 97, 310. ΑΙά. 

ΥἹ. Καὶ ϑήσομαι] καὶ ϑησω 42. εἰς ὁπωροφυλάκιον) ὡς ὁπωρο- 
φυλακιον 111, 40, (87. τηᾶγρ. υἱ ἴπ Ἐἀ.}) 147,1 53, 228, 310. Αγῃ. Ἐά, 

εἰς ὁπωροφυλάκειον ΧΙ]. καὶ εἰς φυτείαν] καὶ ὡς φυτειὰν 40, 1ς3. 
εἰς χάος] εἰς χασμα 40. ἐπ νογαρίπενι Ἡϊετοη. τὰς λίϑες αὐτῆς] 

τορόϑυρα αὐτῆς Οὐοάεχ τῆι ϑεγρῖϊ. ἀποκαλύψω] ἐπικαλυψω 40. 
ΨΙΙ. Καὶ πάντα τ᾿ --καὶ πάντα 29] α αἰτετιῖγ. οὑπὶ ἱπίογπηοί. 

240. κατακόψουσι] ἐχκοψουσι (πιᾶγς. υἱ ἱπ ἘΔ.) ΧΙ]. κσψεσι τ30, 
311. κατασκάψουσιν (πΊρῖ. ᾿ καὶ τᾶντα τὰ μισϑώματα αὐτῆς] 
και σαντα τὰ μιάσματα αὐτῆς 23. ἐμπρήσουσ!] ἐμπρησωσι (62. 
ἴοτ. ἐμιπρισωσ!) 147. ἐμπρήσομαι τς3. Ροηΐξ Ροΐξ πυρὶ 310. ἐν 
τυρὶ] λ ἕν 22. Οοπιρ. ϑήσομαι εἰς ἀφανισμὸν] ϑησωμαν εἰς αφα- 

νισμον 26. ϑήσομαι ἀφανισμὸν Αττη. Μϑ. πορνείας α 15] πορνῆς ΣῚ, 

95, ι8ς, 238, 340. δῖαν. Οἴἶτος. συνήγαγε] - αὐτὰ 42,240. συν- 
πορνείας 2] πορνῆς 

ξι, οζ, ιτι8ς. Οορί. 85[αν. Οἷἶτορ. συνέςρεψεν] ἐπεφρεψεν (ΧΙ. 
πΊΔΓΕ.) 68, 87, 91) 97. 228, 310. ΑἸά. κατερρεψε 40, 62, 147. Οοπηρὶ. 
συνετριψετς3. ἀοβγμχὶς Ἡϊετοη. 

ΨΙΠ. κόψεται] κοψει 1.3. καὶ ϑρηνήσει] καὶ πένϑήσει (ΧΙ. 
- γηᾶγρ.) 23, 68, 87, (9 1. ἴαρτα Τοτῖρι. δ αἱ. 1.) 97, 130, 228, 310, 311. 

ΑἸά. πορεύσεται] ρτεεπλῖτῖ. καὶ 86, 228, Αττῃ. Μ5. Αγῆι. Ἐά. ἀν- 
υπόδετος} ανυποδητος 40, 42. ὁ ἀνυποόητος ὅ2. καὶ γυμνὴ ποιήσε- 

ται] καὶ γυμνη" και ποιηδει 40. καὶ γυμνη" καὶ ποιήσεται τοῦ. ΑἸεκχ. 
ποιήσεται] ργατηϊῖ. καὶ Ατη. Μ8. Ατπι. ἙἘά. ὡς ϑυγατέρων] ως 

ϑυγατέρες 153. λως 228. φιαῇ Μία Ἡϊετοη. 



ΜΙΧΑΙΑ Σ. 

ὡς ϑυγατέρων σειρήνων. Ὅτι κατεκράτησεν ῇ πληγὴ αὐτῆς, διότι ἦλθεν εὡς ᾿Ιόδα, χαὶ ἥψατο 

ἕως πσύλης λα μ8. ἕως. Ἱερουσαλήμ. Οἱ ἐν Γὲν μὴ μεγαλύνεσϑε, καὶ οἱ ᾿Εναχεὶμ μὴ ἄνοιχο.-. 

δομεῖτε ἐξ οἶκε χατὰ γέλωτα, γὴν χαταπάσασϑε χατὰ γ ΛΣ ὑμῶν, Κατοιχῶσα χαλὼς τὰς "ύ-ὄ 

λεις αὐτῆς, οὐκ ἐξηλϑε χατοιχδσα Σεγγαᾶρ, χόψασϑαι οἶκον ἐχόμενον αὐτῆς, λήψεται ἐξ ὑ ὑμῶν 

«πληγὴν ὀδύνης. Τίς ἤρξατο εἰς ἀγαθὰ χατοικέσῃ ὀδύνας, ὅτι χατέδη χαχὰ “παρὰ Κυρίου ἐπὶ 
πύλας ἹἹερεσαλὴμ, Ῥύφος ἀρμάτων λαὶ ἱππευόντων' κατοιχᾶσα Λαχεὶς, ἀρχηγὸς ἁμαρτίας αὕτη 

ἐςὶ τῇ ϑυγᾶτῳ Σιὼν, ὅτι ἐν σοὶ εὑρέϑησαν ἀσέδειαι τοῦ Ἰσραήλ. Διατᾶτο δώσει ἐξαχοςελλο- 

μένες ἕως χληρονομίας Γεν, οἶκες ματαίας, εἰς χεγὸν ἐγένοντο: τοῖς βασιλεῦσι τ8 Ἰσραήλ. Ἕως 

τοὺς τληρονόμους ἀγάγωσι, ἃ χατοιχᾶσα Λαχείς' κληρονομία ἕως Οδολλὰμ ἥξει, ἡ δόξα τῆς ϑυ.. 

γατρὸς, Ἰσραήλ. Ξύρησαι, χαὶ κεῖραι ἃ ἐπὶ τὰ τέχνα τὰ τρυφερᾶ σϑ; ἐμπλάτυγον τὴν χηρείαν σ8 

ὡς ἀετὸς, ὅτι ἠχμαλωτεύϑησαν ἀπὸ σᾶ. 
.: 

ἘΓΈΝΟΝΤΟ λογιζόμενοι κόπους, χαὶ ἐργαζόμενοι χαχαὰ ἐν ταῖς χοίταις αὐτῶν, χαὶ ἅμα τῇ 
ἡμέρᾳ συνετέλεν αὐτὰ, διότι οὐχ ἦραν πρὸς τὸν Θεὸν χεῖρας αὐτῶν. Καὶ ἐπεϑύμεν ἀγρὰς, χαὶ 

ΙΧ. Ὅτι Γ Ουΐα οὐϊίπεῖ! Ἡϊετοθ. ἢ τληγὴ αὐτῆς] 

α ἢ 26, 1ς3. ἔργα. {οηῖρι, ΔὉ αἷ, τη. τιμωριὰ 91- διότι ἤλϑεν] διοτι 
διηλϑὲν 406. ἕως ̓Ιάδα] ἐν Ἰόδα Οοπιρί. ἕως Ἱερεσαλήμ!] α εὡς 86. 
ἐν Ἱερεσαλήμ, (οπιρ]. εἰς Ἱερεσαλήμ Αταῖ Μ5. (Ατη). Ἑά. αἱ. Ἱερεσ. 
πῆς ἕως.) 

Χ. Οἱ ἐν ΓΙ] ἐν ΓΘ σου Θεογρ. μὴ μεγαλύνεσϑε) μεγαλυν- 
ἐεσϑαι ἔπε μη 86. καὶ οἱ ̓ Ενακξὶμ] α καὶ 26, 40, 86, 198, 228. οἱ 
Ἐνξακειμ 68. οἱ εν Βαχεῖμ 87, 91, 3210. ΑΙΔ4. κ οἱ 97, 153. οἱ εν 
Ακειμ τού, 21:1. Αἰεχ. καὶ Ἐνακὶμ Οεοῦρ. Ἐνακεὶμ] ἐν Βακεῖμν 
ΧΙ]. Ὡᾶγρ. Ενακιμ 22, 36, 42) 238. ἐν Ακεὶμ 23) 95.) 1479) τδς. 
δῖαν. Οἰἴἶτορ. εν Ακαρειμ, ( ς1. σοι, δὺ αἱ. τη. Ενακιμ) ΒΑ]. Μ. ἷ. 
487). ἐν Βακεῖν ΟοΙρ]. ἐν ᾿Ακκαρὶμ Απῃ. Μϑ8. Αστῃ. Εά. ἐν τῇ 

᾿Ακκαρὸν 8 (οάϊοε5 δεγρὶ!. ἐν τῇ ᾿Ακκαρὶμ γ Οὐάϊςε5 5εγρὶ!. ἐν 
τῇ Ακὶμ 2 Οοάϊοεβ ϑεγρὶὶ. ἐπ Βαελίπι Ἡϊετοι. μὴ ἀνοικοδομεῖτε] 
μ᾽ ανοικοδομητει22, (62, 8ό, 147. ἴοτ. ἀνοικοδομηται) τοό. ἐξ οἷ- 

κου] εξ οἰκεσης 86. τηᾶγρ. κατῶ γέλωτα 19} καταγέλωτα (ἢς) 36, 
40, τ98, 228, 238. Οοτηρὶ. Ατη. Εά. -Ἐ ὑμὼν 42. Αἰεχ. Β4Π]. Μ. 1. 
εἶι. κατα γελω 86. τπᾶγρ. καταγελωτος (ῆς ἱπῆτ4) 153. γὴν ὅζΟ. 
δὰ ἤη. ςοιη.] γῆν ἐν κεφάλῃ γίνεσϑε ἐπὶ τῶν καταγελώτων ὑμῶν Ατηι. 
Μϑ3. (Ατηι. Εἀ. αἱ. γῆν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν καταπάσασϑε.) γῆν κατα- 
πάσασϑε] καταπασασϑαι 1Π1. γὴν κατασπασασϑαι 62. γὴν κατα- 

σπασασϑὲε 95» 18ς. ΑἸΙ4. γην καταπασεσϑὲε 240. (310. οὑπὶ ἀρ] οἱ 
σ) κατὰ γέλωτα 29] εἰς καταγελωτα ΧΙ], ςΙ, 62, ος, 147, 18» 
228. εἰς τὸν χαταγελωτὰ 86,240. καταγέλωτος 153. καταγέλωτα 

Οουρὶ. ΑἸ4. γέλωτα Απη. Μ58. Αγ. Ἐ4. γύγμσι Ηϊεγοη. 
ΧΙ. Κατοικᾶσα καλῶς] κατοικεσης καλως (86. ΤΏΔΓΡ. κατοικδσης) 

95.185, 240. κατοικάσας καλῶς ΟορΙ. τὰς πόλεις αὐτῆς] ρτεξ- 

ταϊτ. καϑέλω 36, ς1,) 62, ος, 147. 18ς; 238, 240. τας οἰκιας αὐτῆς 
86. τὰς πόλεις αὐτῆς δτς. δὰ ἤῃ. σοιη. ] οὐκ ἐξη λὲν ἐ ἐκ πόλεων αὖ- 

τὴς" κάτοικοι Σεναὰρ κοπετὸν λήψασϑε ἐπ᾽ οἶκον" ὃς ἐγγὺς ἐςὶ παρ᾽ αὖ- 
τῷ ἀρεῖ ἐξ ὑμῶν τοληγὰς ὀδύνων. Ατπη. Μ5. (Ατίη. ἘΔ. ρᾶυ]ο 41τεγ εχ 
Οοἰιίοπε Βεεάεῃοδμηρ) σΣενναῶὼρ) Σεννααν εχ οοῖτ. Χ11. Αἰναν 
(22. αὧἱ ν]ἀετιτγ) (36. πηᾶγρ. 40 ἷ. πῃ. υἱ ἴῃ Ἐάἀ.). «τ, (86. πιᾶγᾳ.) ος; 
114, 18ς, 238, 240. ΟΠ τγίοία, 1. τ8ς. (ΟΥ. 1. 2ς2. νἱῖν γ)63.) Σαιν- 
νᾶαν 45, 68, 87,.901) 97. 228, 310. ΑἸά. Σενναν 62, 147. Ἐννααρ 130, 

411. Σαινὼν ΟΟμηρ]. ἐν Αἰνὼν ϑῖαν. Οἴτορ. ϑέεππιαη Ἠϊδσοη. κό- 
ψασϑα!) κοψασϑε τοό,311. κόψεσϑε Οοιηρί, ρίσηρίιε Ἠϊετοθ. οἷ- 
χὸν ἐχόμενον αὐτῆς] οἰκον ἔχομένα αὐτῆς ο1. λήψεται] καὶ λη- 
ψεσϑαι 62. ληψεσθϑερς, τ8ς. “καὶ ληψεσϑε 147. λήψεται ᾶζο. δ 
ἤη. ςοπι.] λήψονται ὀδύνην ἀνϑ᾽ ὧν ὠκοϑόμησαν εἰς καταγέλωτα. 
Ομιγίοίς. ἰχ. 328. ἐξ ὑμῶν] εξ εὐωνυμὼν 40. πληγὴν ὀδύνης] πλὴν 
οδυνὴς 130, 311. 

ΧΙ]. κατοικέσῃ) κατοικέσα 23,13) 228. κατοικῆσι (40) 62. 
κῶτ᾿ οἴκες ἢ (Πς) τού. κατοικουσιν 147. κατοίκους ἢ 311. ὀϑύνας] 
ἐν ὀδύναις (οπιρ!. Απη. Εά. ἐπὶ τούλας] ἐπι τυλαις 36, ξι, 147, 
228, 238, 240, 310. (πηρί. επ᾿ οἰκους ({πρτὰ [ϊη.) 49. 
ΧΗ]. Ῥόφος ἀρμάτων φοθος ἁρμάτων 1320. καὶ ἱππευόντων] 

καὶ ϑόρυξος ἱ ἱππευόντων Ατῃ. Μ8. Ατὰ, Εά. κατοικσα Λαχεὶϊς] 
α Λαχεῖς 23. κχατοιχουσὰ Λαχις 40, 147, 153. κατ᾽ οἰχες Αλλα- 
χεῖς το. κατοικοῦσα Λαχὴς Οοπιρὶ. ἀαῤῥιαιίο 1,αεἀϊε : Ἠϊεῖοη. 
κάτοικοι Λαχεὶς Ατὰ. Μ5. Αγ. Ἑά. κατοιχκέντων ἐν , Λαχεὶς ϑίαν. 
Οὗτος. ὠρχηγὸς] αρχηγοι 86. ἀρχηγὸς ἀμαρτῖας αὕτη] ἂρ- 
Χῆγος ἀμαρτιας αὐτῆς 11], 26, τοό, 130) 311. λ αὐτη 68, 87, (οι. 

ἴμρτα ἔογῖρῖ. δὉ αἱ." 'πι.) 97. 228, 310. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΟΘεοτς. Ῥτίπεερε 
2εοία!ὶ Ἡϊετοη. αὕτη ἐς!] αὐτὴ ἐξαξ 53: ἀσέξεια!.] Ργαται. αἱ 
40, 42, 95,» τού, 18:7) 233» 310, ΑΙεχ. τῷ Ἰσραήλ] τὰ Οὐοπρρὶ. 

ΧΙΝ. Διατῶᾶτο δώσει] διατουτο δωσεις 22, 23, 6, 46, 40, 42, 49, 
ξι, ὅ2, 68, 86, ος, 97, 1ού, 147, 153) 18ς, 228, 228, 310. ΑΙοχ. 

ἐξαποςελλομένους) αὐχμαλωτους (ἔαρτα ἐοτῖρι. 40 αἱ. τγ.} οἱ. οἴκους 
ματαίους] -[- οἰκοι ματάιων 22, 36, ει, (86, 428. τᾶτρ.}) ος, 18ς, 228. 
ϑίαν. Οὐἶτορ. -Ἐ ὡκοδομησατε" οἰκοι ματαιων 62, 14). οἴκους μα- 

ταίους ὃς. δὰ ἢη. οοπ,.} ἀἴονηπς »πεπαϊαεϊὶ ἱπ ἀεεορέίοπερα τεσιόῃ: {{Ππεὶ, 

Αγηχ. Εά. τρᾶῦρ. (ἰεδῖο Ψυϊραῖαβ.) εἰς κενὸν] εἰς κενα ΠῚ, (ΧΙ. 
τηᾶγρ. χένον) 23, ύ;.40, 42, τού, 1ς3» 198. εἰς καῖνον 62,147. ἐγέ- 
νον ΤῸ} ἔγένετο 26,49,1:ς3)108, 233. ΑΙεχ. τῇ Ἰσραήλ] α τε 22, 36, 
42, ξι, ό;, 87, οἵ, 9ζ,), τοῦ, 130, 1479) 18) 238, 310, 311. Οομρὶ. 

Αἴεχ. [Ιερουσαλημ 68, 97, 228. ΑἸἰά. 

ΧΡ. ὍΩως τὰς κληρονόμες] -᾿ σον 22,36, 42, ςι, 238, 240. Ατη. 
Μ5. Αγηι. Εά. ἀγάγωσι) ἀγαγω σοι 42, 36, ς1, 62, 68, 14, 147, 
238, 310. ΑΙά. ΑΙεχ. ἀγάγω σεος, 18ς. ἀγαγισϑαι τού, αγαγῷ 
240. δῖαν. Οἴτγορ. -Ἑ σοι Οομρ!. σδάκεαν εἰδὶ Ηϊεῖοι. Κρ. κατ- 
οἰχσα Λαχείς] κατοικεσα Λαχις 40, 62, 147, 1ς3. κατ᾽ οἰκες Αλ- 

λαχεις τοό. κατοικᾶσα Λαχὴς Οοπρὶ. κατοίκους Λαχεῖς Απτη. 
Μ5. κάτοικοι Λαχείς Ατπι. Ἑά. κληρονομία) κληρονομίαν 28, 36, 
40, 51) 62, 86, 147. 238. -᾿ σου 40,42. (ὐοπιρί. κληρονομιᾶς 13) 

411. ἕως Ὀδολλῶμ] εὡς Οϑαλλαμ 26. εὡς Οδολαμ 40, 62, 147», 
1539) 310, 311. ΟΟΠρΡΙ. εὡς Σοδολαμ τοό. ἡ δόξα] κα ἡὶ 62, 147. 
Οοπιρὶ. ἡ δόξα ὅς. δὰ ἔπ. σοηι. 2. “80. 1.1] α 153. τῆς ϑυγατρὸς] 
Ἔ σου ἔωργα [ἰῃ. 80 8]. πι. 91. μδδεῖ Ὁ “μ ΑΙεχ. Ἰσραήλ] Σιων 
22, 36, ςι, 62, 68, (86. τηᾶγρ.) 87») 91» 95» 97». 114, 147» 18ς, 4228, 
238, 240, 310. ΑἸά, Ατη!. Μ8. πῃ. Εά. σδοῦρ. -Ἐ Σιων 49. Ἱερὼ- 
σαλήμ, Ἐιήεῦ. 1. οἷξ. 

ΧΥῚ. Ξύρησαι] ξυρισαι 26. ΑΙά. ργρεπιϊεῖ, καὶ Ομεγίοίε. νἱ. 4. 
εεαίνανε Ἡΐετοη. υ]ς. καὶ κεῖραι] καὶ κεῖρε ΟγΠ]}, ΑἸεχ, νοὶ. ἱ. 
Ρδτῖ. ἴ, Ρ. ς79. εἰ ἀείοπάετε Ἠϊετοθ. τὰ τρυφερά 55] σε τὰ τρυῷερῶ 
42, 36, 45, ζ1, 62, 95, 147, 18ς,238. τὴν χηρείαν σε] τὴν ξηρησιν 
σου (ΧΙ1]. τηᾶτρ.) (22. τὴν χηρειαν αὐΐοτίρι. ἴωρτα 1ἴπ. τη, ἴδο.) 36,42, 
ξι, 62, 68, 86, 87, ο1, 94») 97) 147, 18ς», (228. τηᾶγρ. υἱ ἴῃ Ἐά.) 238, 

239, 240, 310, 311. Οομρὶ. ΑἸά, Ασπι. Ἑά. αν. Οἷἶτος. τὴν χειρᾶ 

σου [ρτὰ ἴσΠρῖ. 49. τὴν ξυνησιν σον 130. 'χηρείαν] χρεέιαν ([Ἰιετὰ 

{ξουπάδ εγαί) τοϑ. ὡς ἀετὸς] ὡς ὃ αετος 97. 

1. ᾿Εγένοντο) Υἱγρυ] ᾿γδηβῆχ. εἴ ἔργα (οτρῖ. Ὁ 8]. τη. ἑαὶ ἡ (οἢ 

ιοό. Ἐγέν. λογιζ. κόπους] [π τηᾶγρ. τη). ΕΑ. εἴξ Ιεξϊϊο Νυϊραίω : 

Κα φωυὶ εὐρέα ἐμεῖς. κόπους] νἱγρυϊα ἰτδηδῆχ. εἴ (πρτὰ [οηρῖ. δῦ 

«αἷ. τὴ. προνηρὶ (4ο) τού. κόπες καὶ ἐργαζόμενοι) α όε. Δ καὶ ὶ Ογη!!. 

ΑΙεχ. 11. 607: χαὶ ὁ ἐργαξόμενον---κοίταις αὐτῶν] ἃ δαὶ οι ἱ ἐργαζόμενοι 
κακὰ ἐπὶ τῆς χοίτης αὐτῶν Οἥρεη. 11. ὅς 2. καὶ ἅμα τῇ ἡμέρᾳ! 

“Ἔ ὦμα τῷ φῶτι Αἴτη. Εά. συνετέλεν] ργεεμηϊτί. ἡ 86. συνετέλεσαν 

Ογηιῖ!. Αἴοκχ.ἢ 1, 409. (ΟΥ. νἱ. ρατῖ. 1. Ῥ. 299.} εοημηπαδαπι Πΐεγοῦ. | 

διότι οὐκ ἦραν] διοτι οὐκ ἡρὸν τού. Δ ϑὺχ 233. ϑῖαν. Οἴἶτγορ. καὶ οὐκ 
ἥραν ΟΥγπ]}}, ΑἸοχ. 1. οἰξ. πρὸς τὸν Θεὸν] α τὸν ό., 147. ρΡοηϊζ ἢδ- 

« πὶ ΡοΙῈ χείρας 240. πρὸς τὸν Κύριον Οοιαρὶ. τρὸς Κύριον Ογη!. 
ΑΙεχ. 1. οἴ, χεῖρας αὐτῶν] ργρεπηῖτι. τὰς ΧΙ], 40, 42) 49. 86, τού, 

233. Οοπθρί. ΑἸεχ. Ογη!!. ἴεν. 1. εἴ, -Ἐ οἱ νέοι ϑαν. ΟἰΓΟΡ. 

11. Καὶ ἐπεϑύμεν] «καὶ Δπη. Μ8. Ατὰ. ΕἘά. καὶ ὶ διήρπαζον 1 



ΚΕΦ. ΤΠ. 

Ὁ 

12. 

: ρὸς «πφογηρός ἐς!ν. 

ΜΙΧΑΙΑ Σ. 

διήρπαζον ὀρφανᾶς, χαὶ οἴχες χατεδυνάςευον, χαὶ ὙΠ ἄνδρα χαὶ τὸν οἶχον αὖτ, χαὶ ἄνδρα 

χαὶ τὴν τληρϑό μιν αὖτ, Διατδτο τάδε λέγει Κύριος, δὲ ἐγὼ λογίζομαι ἐπὶ τὴν φυλὴν ταύ- 

τὴν χαχᾶ, ἐξ ὧν οὐ μὴ ἄρητε τὰς τραχήλες ὑμῶν, χαὶ ἐ μὴ πσορευϑῆτε ὀρϑοὶ ἐξαίφνης, ὅτι χαι- 
Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ληφθήσεται ἐφ᾽ ὑμᾶς πταραξολὴ, χαὶ ϑρηνηθήσεται σρῆ- 

ϑ ΄ 4 2 ’ Ν, " 2 2 7 ΝΕ 

γος ἐν μέλει, λέγων, ταλαιπωρίᾳ ἐταλαιπωρησαμεν' μερὶς λαδ μδ χατεμετρήση εν σχοινίῳ, χαι 
» ᾳ“ ε ΄’ ἾΨΦΙΝ “ὄΓ΄᾽ 7 ες » ᾿.. ξ΄ ἢ Ὁ ΄ ρ᾿ ). ΝΜ ε ΄ 

ἂχ ἦν ὁ χωλύων αὐτὸν τῇ ἀποςρέψαι" οἱ ἀγροὶ ὑμῶν διεμερίσθησαν. Διάτᾶτο ἂχ ἔςαι σοι βαλ.-- 
ει ᾿ ΕῚ .Ἂ ΄ 

λων σχοινίον ἐν χλήρῳ" ἐν ἐχχλησίᾳ Κυρίου Μὴ χλαΐετε δάχρυσι, μηδὲ δαχρυέτωσαν ἐπὶ τότοις' 
ΞΝ Ν 2. ἡ » δ. ε ΄ - ᾽ Ν ΄ ΝΝ ΄ 3 Ξ ς 
δὺὲ γὰρ ἀπώσεται ὀνείδη, Ὃ λέγων, Οἶχος Ιαχὼξ παρώργισε πινευμα Κυρίε' ἃ ταῦτα τὰ ἐπι- 

ρῷ 9 Γω 2 ἰα Νχ 2 " ᾿ς 

τηδεύματα αὐτὲ ἐςιν; ὃχ οἱ λόγοι αὐτῇ εἶσι χαλοὶ μετ᾽ αὐτ ; χαὶ ὀρϑοὶ ππεπόρευνται :. Καὶ 
Ψ,ἤ ς ΄ 3. ΜΝ 3 7 7΄ " 5. » 3. Ν ΝΠ" Ψ, ᾿ 

ἔμπροσθεν ὁ λαός μὲ εἰς ἐχϑραν ἀγτέςη, χατέναντι τῆς εἰρήνης αὐτϑ' τὴν δορὰν αὖτ ἐξέδειραν, 

τὰ ἀφελέσθαι ἐλπίδας, συντριμμὸν “πολέμου. 
ε ΄ φ 2 826 ΄ 3 ᾶἂΨ 

Ηγόμενοι λαδ μου ἀποῤῥιφήσονται ἐχ τῶν 
"“ 3. ᾿ Ν ΝΝ 2 ΄ 9 “Ὁ 3 ΄ 9 ͵΄ 37 9 7 

τρυφῆς αὐτῶν, διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα αὐτὼν ἐξώσθησαν" ἐγγίσατε ὄρεσιν αἰωνίοις. 

, φῆσι χαὶ πορεύδ, ὅτι ὃκχ ἔςι σοί αὕτη ἀνάπαυσις ἔγεχεν ἀχαθαρσίας" διεφϑάρητε φυορᾷ, 

οἰχιῶν 

ἦΔ»νά-- 

Κατ- 

εδιώχϑητε ἐδενὸς διώχοντος' πγεῦμα ἔςησε ψεῦδος, ἐςάλαξέ σοι εἰς οἶνον χαὶ μέθυσμα" χαὶ ἕςαι, 

ἐχ τῆς ςαγόνος τ λαβ τότε Συναγόμεγος συναχϑήσεται Ἰαχὼδ σὺν πᾶσιν" ἐχδεχόμενος ἐχ- 

καὶ ἥρπαζον 87,07, 228,310. καὶ διήρπαζον τ" -καὶ διήρπαζον 29] 
α δἃἰκεγαῖγ. συ) ἱπιεγηδά. (λάοτρι. ΠΊΔΓΡ. 8ΔΌ 41. π1.} 91. καὶ διήρ- 
παζον 292] και ἡρκαζον 68. ΑΙά. κακαὶ Ατῃ. Μ58. Απ. Ἑὰ. ἂν- 

δρα τ} ανδρως 256. τον ανδρα 40, 68,91, ο7. 228. ΑἸά. καὶ ἄνδρα] 
α καὶ ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 42, 40. ς19 62, 68, 86, οι, οΚς, 97, τού, 130, 

147, ιϑς, 198, 238, 210, 31τ. (οιῃρί. ΑἸά. Ογη]}}. ΑἸεχ. 1. οἷς, εἴ αἱ. 
ται. Μ5. Ατῆι. Εά. Βαδεῖ καὶ ἴῃ οἶδγ. τηΐη. Αἰοχ. υ͵γων Ἡϊετοη. 

καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτῇ αὶ τῆν 95: 185 Ξὶ 
11. ᾿Ιδὲ ἐγὼ} α ἰδὲ ΑΙά, ἐπὶ τὴν φυλὴν ταύτην] ἐπι τὴν φυλα- 

κὴν τὴν ἐμὴν 1ς3. ᾿ ἐξ ὧν] ἐκεῖϑεν Ατηι. ΜΙ. Αττη. ἘΔ. οὐ μὴ-- 
τραχήλ. ὑμῶν) οὐκ ἄρητε τὰς κεφαλὰς ὑμῶν ἐπάνω ]Δςοῦ. ΝΙΗ͂Ρ. Ρ. 

380. οὐ μὴ ἄρητε] οὐ μὴ εὑρητε τς3. οὐ μὴ ἀρειτε 233. καὶ οὐ 
μὴ τοορεὐϑῆτε] κε ποπ απιδωϊεείς Ἠΐετοη. ὀρϑοὶ ἐξαίφνης} ορϑιοι 40. 
κ ἐξαίφνης 87, (οι. «ἀΐοτ. πιαὴρ. δΌ 4]. π1.} 97. 228, 310. (οπιρὶ. ΑἸά. 
Αττν. ΕἘά. Βιαρεῖ ἐξαίφνης (δ “ ΑΙεχ. κα ὀρϑοὶ ἄπ. Μϑ5. 
καιρὸς τσονηρός] οτι ὁ καιρος ττονηρος 36, 49. 

ΙΨν. ληφϑήσεται] ἐκληφϑησεται 4ο. λειφϑησεται 68. ΑΙά, ἐφ᾽ 
ὑμᾶς ποαραδολὴ) λα τταραδολη 153. ἐφ᾽ ἡμᾶς παραξολὴ Αἰά. ἐν 

μέλει] ἐν μέρει 26. λέγων] λεγοντων 52) 40, 42, ς΄) ὅ2, ος, 14}, 

Π) 
οΤι 

ιϑς, 238, 240. Οοπρί. Αὐπι. Εά. δῖαν. Οὐἶγοξ. αἰεσπεὶμπι Ἡϊετοη.. 

β μερὶς λαξ μ8] μον ζ1. Οοπιρί. κατεμετρήϑη] κατεμερισϑὴ 147. 

ἐν σχοινίῳ) αἐν Οομρὶ. ὃ κωλύων αὐτὸν] ὃ κωλυσων αὐτὸν ΧΙ], 22, 

16, 42, (έ2. ἴττ. κολυσσων) 68, 87, 915 975 1ού, (147, 239. ίογ. κολυ- 
σων) 198, 228, 238, 210, 311. Α]ά. ΑΙεχ. ὁ κωλύων αὐτὸ Οομηρὶ. 
οἱ ἀγροὶ ὑμῶν] οἱ ἄγρο! ἡμῶν (22. οοιτ. υἱ ἴῃ Ἐά. πι. τες.) 26, 41, 310, 
411. Οοπιρὶ. Αἰεχ. τῇ ὠποςρέψα!) τα ἐπιξρεψαι 62, 147. τῇ ὦπο- 
ςρέψαι αὐτό: Οοπιρί. διεμερίσθησαν] διεμετρηϑησαν ΠῚ, Χ]], 36, 
(49. ρτα ἐοτῖρι. υἱ ἴῃ ΕΑ.) ς τ, (62, 86. ἴογ. διεμετριϑησαν) ος,) τού, 
1ς3, 185; 1οϑ, 228, 238, 240. διεμετρισϑησαν οἱ. 

Υ. ἐκ ἔραι σοι] α σοι 40,1 ς3. Οοπιρ!. Ατην. Μ5. Ασπ. Ἐὰά. βάλ-. 
α 153. βάλων ΑἸά. 

βάλλων σχοινίον ἐν κλήρῳ] ὃς 

Κυρίου] Κυριω 86. 

λων] ῥγριηΐτ, ὁ 40. Οοπηρὶ. βαλεῖν τού, 228. 
ὅςις βάλλει Ατῃ. Μ5. πῃ. Εά. 

βάλλει σχοινίου ὩΣ Ατηι. Μ5. Αγ. Ἐά. 

κοι. 
ὝΙ. Μὴ »λαϊεὴ μη δακρυετε 22, 36, ςτ, (62, 147. ἴοτ. δακρυεται) 

οϑν 114) 18ς, 238, 240. (οπηρΙ. μη διακρινετε 86. μηδὲ δακρυέτω- 

σαν] -᾿ οἱ οφϑαλμοι ὑμῶν 86. ἐπὶ τάτοις]) ἐπὶ τβτω ΠῚ, 26, 40, 

τού, τς3, 198, 233. - οἱ οφϑαλμοι ὑμῶν 22, 36, 1, (228. ἔιργα 

ἢπ.:) 238. ἐπὶ τατο 86, ἰδὲ γὰρ] οὐ γαρ ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 42, 

40. 51, 86, 95: τοῦ, 147, 153, 18ς, 233, 238. Αγ. Εἀ. καὶ γαρ 62. 

ἐϑδὲ γὰρ ὠπώσ.} ἐκ ὠπώσ. Οοπηρί. ὀνείδη] ὀνείδει 62. 

Ο ΨΙΗΙ. Ὁ λέγων] αὖ 36, (ςι. ροῖϊξεα δαίοτρι. δΌ εδά. π).) ος, 18ς, 
418. Οἶκος Ἰακὼβ] ὁ οἶκος τ Ἰακὼς Ὠϊάγῃ. ἀε Ττίη. ρ. 482. οἷ- 

κος Ἰσραὴλ Αὐτη. ἙἘά. τταρώργισε) τταρωργησε 26, ος, τιϑς. τᾶαρ- 

ὠξυνε Αἴβαπ. ἱ. ς21τ. (ΟΥ, ἢ. 12.) πνεῦμα Κυρίξ]} ργαπηῖεῖ, τὸ 23. 

Οὐοπρϑὶ. Ῥἰάγτη. ἀε Τήη. Ι; εἶς. τνευμα Θεξ τοῦ. οὐ ταῦτα---αὐ- 

τὰ ἐςιν;] εἰ αὕται ποορείαι αὐτῷ ὦσιν Αττη. Μ8. Ατηϊ. Ἑά. ,΄ ἀπ μμπε' 

σαἰνκυεπείοπες εὐ ἢ Ἐϊετοα. οὐ ταῦτα τὰ] εἰ ταντα τὰ (ΧΠΠ]. πιᾶγε.) 

40, 42, 87» 97: τού, 114.1ς53»233,240. ΑἸά, ΑΙεχ. α τὰ 22,26, ξι, 

130, 238. εἰ ταυτα 62, 86,01, ς, 147. 185; 310,311. Οοπιρὶ. ἔπι- 

τηδεύματα αὐτῷ] ἐπιτηδευματα αὐτῶν 153. ἄχ, οἱ λόγοι---λαός μδ8 

νον. ΤΡ. 

ἴῃ οοπι. ἴ64.} οὐκ εἰσὶ καλοὶ οἱ λόγοι αὐτῷ μετ᾽ αὐτῷ, καὶ μὴ ὀρϑὼς 
πορευόμενος ἐεὶν ἔμπροσϑέν μου ὁ λαός μου Ατηη. Ἑά. ἐχ οἱ λόγοι 

αὐτἘ} εχ! οἱ λογοι αὐτῇ 22, 40, ςι, 86, ος, 97, 18ς, 228, 310, 311. 

ΟὐοπρΡΙ. ΑἸά. εἰσι καλοὶ] τγ. ΧΙ], 22, 26, 16, ξιν ὅ2, ος, 147. τ8ς," 

238. λ εἰσὶ 23, 42, 87, (οι. ἴὈρΡγὰ 1ογρξ. δ αἱ. τι.) 97, 228,.310. 
Οοτιρὶ, ΑΙά. καὶ ὀρϑοὶ τοεπόρευντα!] καὶ ορϑως τρέπορευται (ἀυῦ. 
Δ τσεπορευνται) 153. καὶ ἐκ ὀρϑὸς πεπορευμένος ἐςίν Ατηγ. ΜΒ. 

ΝΠ. Καὶ ἔμπροσθεν] - αὐτῶν 147). Καὶ ἔμπροσϑεν ὃ λαός 
μου] ἔμπροσϑέν μου ὁ λαός μου (ςοη]υπέξ, οὐπὶ ρηοτδι5) Αἰπτη. Μϑ8. 
εἰς ἔχϑραν͵ ὠντέφη] ἀντεξη εἰς ἐχϑραν 1ς3, 108, 233. κατέρη εἰς ἔχ- 
ϑραν Οοπρί. ἀντέςη] αντεκατεςὴ 26, τοό. αντικατερὴ 36, 40, 42, 

49. Αἰεχ. ἐξέδειραν] εζξεδειρε ος,1τ8ς. ἐλπίδας] ελπιϑὰ 22, 26, 26, 

40, 42, 40, ζιῖ, 86, ος. τού, 114. 130, 1ς3, 18ς, 108, 228, 238, 311. 

Οομλρ!. ΑΙἰοχ. 851αν. Οὗτος. συντριμμὸν τρολέμ] συντριμμὼν τολε- 
μᾶ 68, ο7. 31ο. ΑἸά. 

1Χ. Ἡγάμενοι] ρταεπιῖττ. δια τετο ΧΙ], 23, δ, 40,42, 68, 86, 8), 
Ο19 979 106, 114) 130,13») 108, 228, 233,230, 310, 211. ΑἸ, (ΑΙοχ. 

ἱπῖογ υῃςο5.) Οΐρεη. 11]. ) 52. ΟὙΠ1}}. ΑἸεχ. 1. ρατῖ. 11. Ρ. 364. Αγη. Μ5. 
Αγη. ἘΔ. δ5[αν. ργϑπηῖττ, δια τουτο οἱ 22, 36. 40, ξ1, 632, ος, 147, 
ιϑς, 238. ῥγα της. καὶ 240. λαξ μ8] ργϑτλϊτζ. τα 22, 36, ςι, 62, 
(οι. δ αἱ. πι.} 1.4.7. 238, 540. Οήρεη. 1. οἴ. οἠποῤῥιφήσονται] ἀπορ- 

ριφϑήησονται 42. ἐχδληϑήσονται Οήρεη. ]. οἷ. ἐκ τῶν οἰκιῶν] εκ 
τῶν οἰκείων 46, 62) 147. εκ τῶν οἴκων 40, 68, 87, (91. ἤιργὰ {οτὴρι. 

δ δ]. τῇ. τὰὲ να) 97. 153, 228,33. ΟΟΠΡ]. ΑἸά. εξ οἰκίων 130. εξ 
οἰχων 311. ἐξ οἴκε Οτρεῃ. Ογηῖ!. ΑΙΘχ. Ι. εἶξ. τρυφῆς αὐτῶν] τρο- 

φὴς αὐτῶν 81]αν. Οἴἶτορ. διὰ τὰ πονηρὰ ἐπιτηδεύματα αὐτῶν] διὰ 
τὴν πονηρότητα πορειῶν αὐτῶν Ατη. Μ5. Ατηι. Ἐάα, 

Χ. ᾿Αναςηϑι] ῥγα πη. καὶ 62. αναςὰ 68, 87, 91, 97, 130, 228, 
410,311. ΑἸά. ᾿Ανάςηϑι---σοι]} ἀνάφητε τοορεύεσϑε ὅτι ἐκ ἔςιν ὑμῖν 
δῖαν. Οἴἶτορ. ᾿Ανάςηϑι καὶ πορεύε} ἀνάςητε πορεύεσϑε ]αοοῦ. ΝΙΠΌ. 
1. εἶ. καὶ τπορεῦ8} κι τοορευϑητι 40. ὅτι οὐκ-- ἀνάπαυσις] ὅτι 

αὕτη οὐκ ἔςιν ἀνάπαυσίς μξ Ἰαοοῦ. ΝΊΠΌ. 1. οἷϊ. ὅτι ἐκ ἔςι σοι ὅζο. 

δὰ ἔπ. ςοπ|.} φωία ποπ δ “δὶ ἀϊς τεφμῖξε : ῥγοβίεν ἐπιρμη ί ἰατπ ἐοπ- 

αὶ ομδὲς φοντπερίίοπε. Ἡϊετοη. αὕτη] α ὅλ, 68, 87, 91) 97, 147, 

(228 ἔἴωρτα {οτῖρι.) 310. ΑἸά. ἐκεῖ Ατπι. Ἐά, ἀνάπαυσις] ργαρηηεῖ. 

ἡ 40, τοῦ. ΑΙεχ. διεφϑάρητε) διεφϑειρατε ιϑς. διεφϑαρησαν 240. 
διεφϑάρη Ογη!!. ΑΙεχ. 1. εἶξ, φϑορᾷ} διαφϑορα 43, 86. σφοδρα 40. 

φϑοραν 153. ' 
ΧΙ. ἐδενὸς διώκοντος] ΡγαττηΪτ. ὡς 130, 311. πόυνεῦμα ἔςησε) 

τυνευματος ἐςησε 62: τῶτο ἔρησε Ατηγ. Μ5. Απῃ. Ἐά, ψεῦδος} ψευ-, 

δὲς (ΧΙ1. εχ οοττ.) 22, 36, 42, ςτ, 68, 86, 87, οἵ, ος, 97, 147, 18; 
238, 210, 311. ΟΟμΡΙ. Αἰά. ἐςαλαξε] ,Μμι ]αδο Αττη. ἙἘὰ, πιᾶγρ. 
ἐςάλ. σοι} α σοι 49, 153. σοι εἰς οἶνον] κα εἰς τοῦ. 5ἷαν. Οἴἶτορ. εἰς 
σὲ οἶνον Ατπι. Μ5. Ατηι. Εά. οπιπεβ Οοάϊοες δεγρὶ. καὶ μέϑυσμα] 
καὶ εἰς μεϑυσμῶ 40. (οπΡρΪ. καὶ ἔςα!] Ἔ σοι 40. Οοπηρί. ἐκ τῆς 

ςαγόνος} ἐκ τὸ γαγονος 228. 

ΧΙ]. Συναγόμενος---τΒ Ἰσραὴλ] εὐπρτεραπάμ: εὐαργοραὐίίεγ 7. 

εοὗ : επρη οναρίδε: β είρίσας (υ είρίανε τε φμίας ἀε [7αεἰ Ἡϊΐετοπ. ̓  Ἰα- 

χὼθδ σὺν πᾶσιν" ἐκδεχόμενος) Ἰακώξ' σὺν τᾶσιν ἰχδεχόμενος (ῆς 
Ρυπᾶτο ἀϊν!8) Οοπιρί. ΑἸά. ἐκδέξομια.] ἐχδεζωμαι 26. εκδέχομαι 
228. δέξομαι (οπιρὶ. τὰς καταλοίπες] ργατηϊ. αὐτες 22. ΟΟμρὶ. 

Ι, 



Ἶ 

Ἕ 

᾿Ῥγβιηϊῖ. καὶ 8ῖαν, Οἴτος. 

ΜΙΧΑΙΑ Σ: 

δέξομαι τοὺς καταλοίπους τῇ ᾿Ισραῆλ, ἐπιτοαυτὸ ϑήσομαι τὴν ἀποςροφὴν αὐτϑ' ὡς πορόξατα ἐν 

ϑλίψει, ὡς ποίμνιον ἐν μέσῳ χοίτης αὐτῶν' ἐξαλένται ἐξ ἀγϑρώπων Διὰ τῆς διαχοπῆς τρὸ 

ἰὐθ δ αὐτῶν" διέκοψαν, χαὶ διηλνον πύλην, χαὶ ἐξῆλθον δι' αὐτῆς, χαὶ ἐξηλϑεν ὁ ὁ βασιλεὺς 

αὐτῶν πρὸ πτροσώπου αὐτῶν, ὁ δὲ Κύριος ἡγήσεται αὐτῶν. 

ΚΑῚ ἐρεῖ, ᾿Αχόσατε δὴ ταῦτα αἱ ἀρχαὶ οἴκου ᾿Ιαχώξ, καὶ οἱ χατάλοιποι οἶχα ᾿Ισραήῆλ' ἐχ ὑμῖν 

) Ἢ Στ; 7) ᾽ν: τῷ ν ε΄ Ἦ 

ἐςι τῇ γνῶναι τὸ χρίμα, Μισᾶντες τὰ χαλὰ, χαὶ ζητέντες τὰ πονηρὰ, ἁρπάζοντες τὰ δέρματα 
“,, 2 . .“ νΝ ΄ Σ» “ » . »Φ 9 7 ., 3. “Φ 

αὐτῶν ἀπ᾿ αὐτῶν, χαὶ τὰς σάρχας αὐτῶν ἀπὸ τῶν ὑφέων ἀύτων. Ὃν τρόπον κατέφαγον τὰς σᾶρ- 
ρ ρ:η ᾿ “ “ 7. 9 3.23 3 .». 9 ἐδ ᾿ Ν νι», 393. "Ὁ 7 ; 

χας τὰ λα μοὺ; ταὶ τὰ θέματα αὐτῶν ἀπ᾿ αὐτῶν ἐξέδειραν, χαὶ τὰ ὁςεα αὐτῶν συνέϑλασαν, 

χαὶ ἐμέλισαν ὡς σάρκας εἰς λέδητα, καὶ ὡς χρέα εἰς χύτραν, Οὕτως χεκράξονται πρὸς τὸν Κύ- 

εν; χαὶ οὐκ εἰσαχόσεται αὐτῶν' χαὶ ἀποςρέψει τὸ τρύσωξον αὐτῷ ἀπ᾿ αὐτῶν ἐν τῷ ἔπ}. 

ἐχείγῳ, ἀν᾽ ὧν ἐπονηρεύσαντο ἐν τοῖς ἐπιτηδεύμασιν αὐτῶν ἐπ᾿ αὐτός. Τάδε λέγει Κύριος ἐ ἐπὶ 

τς προφήτας τὸς πλανῶντας τὸν λαόν μδ; τὰς δάκγοντας ἐν τοῖς ὀὗδαιν αὐτῶν, χαὶ χηρύσσοντας 
5 7 9 3 ΝΣ Ν, 3 953}, 3 Ν 7 59. “᾿Ὁ »Ὦ 5 3 93ϑ, ἈΝ ͵ “Ὃ . 

ἘΟΊΝΣ ἐπ᾿ αὐτὸν, χαὶ οὐχ ἐδόϑη εἰς τὸ ςόμα αὕτων, ἼΞ ΟΣ επ αὐὑτον ἘΘΛΕΠΡΥ, Διατᾶτο γὺξ 

ὑμῖν ἔςαι ἐξ ὁ ὁράσεως, καὶ σχοτία ἕςαι ὑμῖν ἐχ μαντείας, καὶ δύσεται ὁ ἥλιος ἐπὶ τὰς προφήτας, 

χαὶ συσχοτάσει ἐπ᾿ αὐτὰς ἡ ἡμέρα. Καὶ. καταισχυνϑήσονται οἱ ὅρωντες τὰ ἐνύπνια, χαὶ χατα- 

γελασϑήσονται οἱ μάντεις, καὶ χαταλαλήσεσι χατ᾽ αὐτὼν πάντες αὐτοὶ, διότι ἐχ ἔςαι ὁ ἐπαχόων 

αὐτῶν: Ἐὰν ᾿Ξ ἐγὼ ἐμπλήσω ἰσχὺν ἐν πνεύματι Κυρίου χαὶ χρίμάτος χαὶ δυναςείας, τ ἀτ- 

τῷ Ἰσραὴλ] τὰ λαξ τετεὲ Π|. τε λαξ 26. τὰ οἰκου Ἰσραὴλ 40. 
Οὐοπιρί. α τε τοό. ἐπιτοαυτὸ---ἐν ϑλίψει] Ξοπαηι ἀτενβοπερη ἐογτπ 
ει συες ἐπ ἐγὶ ὀμίαείομπε Ἡϊεῖοη.. ἐπιτοαυτὸ ϑήσομαι] αν 310. τὴν 

ἀποςροφὴν αὐτῷ} τὴν ἀποςροφὴν ἄντῶν 22, 23, 26, 36, 40, 42, 40, ξἴ, 
6α,86,8γ,91,9ς9 97, 130, 147,153, τ8ς, 228, 228,310, 211. ΟΟμρΡΪ. 

ΑΙά. Αἰεχ. Εἰιμερ. θεπι. Ενδηρ. Ρ. 8ο. (Αἴχη. Μ5. 6χ οοττ.) Ατπ;. ἙἘά. 
ἐπιςροφην αὐτῶν τού. ᾿ἐν ϑλίψει] ἐν ἐρήμῳ δ[αν. Οἴἶτορ. ὡς σοί- 

ομνιον]} ὡς ποίμνια 22, 46, 412, 51, 95; ιϑς, 228. Ατῃ. Μ5. Ασηι. Εα.. 
κοίτης αὐτῶν] κοιτῆς αὐτῆς 22) 36, 218. 

κοιτὴς αὐτὰ 40. ΟομηΡ]. ἐξαλξνται] ἐξελενται 68, 97, 130, 230, 310. 
ΑΙά. ἐξαλεται"} ις3. 

ΧΙΠ. Διὰ τῆς διακοπῆς] ἀναξηϑι δια τῆς κοπης 22, ξι, (62, 147. 
ἴςγ. αναξη9}) 955) 114» 18ς, (228. οοττ. διακοπης) 240. 8ϊν. Οἴτορ. 
Ργϑεπ τ, αναξηϑιι 235) 42, 68, 86, 87, 91, 97, 233» 238, 210. (τρί. 
ΑΙ4, - ἣν 36, 409. δια της σχόπης 153. α ΑΓπ). ΜΆ. ἭἸξεπιάε βεγ 
ἀἰοϊδοπενι. Ηϊετοη. πρὸ προσώπου αὐτῶν} α προ 6. ὅτι πρὸ προσ- 
ὦπον αὐτῷ (Ατπι. Μϑ8. οοττ. αὐτῶν) Ατπη, ἘΔ, διέκοψαν] διεκοψα 
68, 97. 310. ΑΙά, διεκυψαν 239. καὶ διῆλθον] μδδεῖ καὶ ἴῃ ομᾶγ. 
τηῖη. ΔΙοχ. καὶ ἐξηλϑον] χαι διεξηλϑον 23. καὶ διηλϑον 130, 211. 
δι αὐτῆς] δι αὐτῶν 8ϊαν. Οἶτος. καὶ ἐξηλϑεν) Ἢ δι αντὴς 230. 
ὁ βασιλεὺς αὐτῶν] ἔαρτα {οτῖρε. ἃ αἱ. πη. ὁ Σεδεκίας οἵ. α ὃ Οότθὶ. 
λ αὐτῶν Αττη. ΜΒ. Αγ). Ἐα. ὁ δὲ Κύριος] οτι Κυριος 40, 1ς3. καὶ 

ὁ Κυριος 86. αὶ 147. καὶ Κύριος Οομηρ. ἡγήσεται αὐτῶν] ἢγη- 

σατο αὐτῶν 40,153. τὩροηγήσεται αὐτῶν 86. ῥγαπηϊε. διέκοψαν 147. 
2γίποθρε ἐογμπι. Ἠϊετοη. 

1. Καὶ ἐρεῖ} α τοό. Ἐὲ ἀίεϊε Ἡΐετοθ. ᾿Ακέσατε δὴ ταυτα] 
α ταυτὰ 22, 23, 36, 42, “1,62, ΟΙγος, 130, 147, ιϑς, 238, 540, 310, 
211. ΟομρΙ. ταυτα, ἀκξσατε δη 68, 97. 228. ΑΙά. , δὴ ταῦτα Αττη. 
Μϑ5. Ατσῃι. Ἐά. αἱ ἀρχαὶ) αὶ αἱ ό:, 68, οἵ, 97, 130, 1475) 228, 310, 
411. ΑἸά. οἴκου Ἰακὼξ] κα οἰκου 22, τὰ Ιαχωξ 23, 26, ςι, 62, οζ, 
147. τᾶς, 238, 240. (πΊρ]. καὶ οἱ κατάλοιποι] και χατάλοιπα 
311. οἴκου Ἰσραὴλ] τα Ἰσραηλ. 130, 311, λ οιχοὺ 153. -Ἐ ταῦτα 
310. υἱῶν Ἰσραὴλ Θεοτρ. ἐχ ὑμῖν ἐς!} εχ ὑμῶν ες! 62, 147. Ἔχ, 
ὑπέμεινε τι  ς3. τοὺ γνῶναι!) τὸ γνωναι 68. , του 86. Ομυγίοῦ. 
Υἱ]]. 2ος. 

11. Μισᾶντες] ῬγΘετΉΪ. οἱ ΧΙ], λό, 40, 42, 40, 68, τοῦ, 1 53,233. 
ΑΙεχ. Μιισᾶντες---τσονηρὰ} αὶ οὔπὶ ἱπίειτηθά, 2 39ς,) ἀρπάζοντες} 
αρπαζοντὰ 87. ε δὲ τοό. αὐτῶν 1 ---οὀὐντῶν 29] ΔΙτογαῖτ, ΟΌτὰ 
ἰπιετηηεά, 24... ἀπ᾽ αὐτῶν] -Ε εξεδειραν 86. Α ιϑς. 
κας ὅς. δὰ ἥπ. σο0πὶ.] α 239. Ατῃ. Εά, 
α 147. ἀπὸ τῶν ὁςέων αὐτῶν} α ἄυτῶν 48... 

1Π. τῷ λαξ με] α τὸ τς3. καὶ τὰ δέρματα--ἰξίδειραν] εἰ ρεί- 
Ἶες αὖ εἰς ἐχοοτίανετιπὶ Ἡΐϊεῖοη. ἐπὶ αὐτῶν] ἀπὸ τῶν οὁγεων αὐτων 

καὶ τὰς σάρ- 

καὶ τὰς σάρκας αὐτῶν] 

11, ΧΗ, 26, 40, (τ. τηᾶγρ. δΌ 4]. τα.) τοό, 153, 198, 233. δἷαν, ΝΙοίᾳ. ᾿ 
α 62, (86. πιᾶγξ. ἀπὸ τῶν ὁςεων) 14). οἰπ᾿ αὐτῶν ἐξίδειραν] ἐξέδει- 

ρὰν ἀπ᾿ αὐτῶν Οοτηρ!. συνέϑλασαν] συνέτριψαν (οπιρί. καὶ ἐμέ- 
λισαν] καὶ ἐμερισαν 22, (36. οοττ. υἱ ἴῃ Εἀ.) ςτ, ὅ2, ος, 147. 18ς, 238. 
Οοτηρὶ. α ΑΙά. ὡς σάρκας δζο. δὰ ἤη. ςοπ).] τὰς σάρκας αὐτῶν ὡς 
εἰς λέξητα, καὶ τὰ κρέα αὐτῶν ὡς εἰς χύτραν. Απη. Εά. ἢς ἔετε, ἥῃς 
εἰς αἱτ, Απῃ. Μ5. εἰς λέξητα] εἰς λεδητας 1ς3. καὶ ὡς χρέα] και 
ως κρεας 22, 36, ξι, 62, 97, τού, 130, 147, 228, 238, 311. (οῃηρί, 

ΙΝ. τρὸς τὸν Κύριον] α τον ΧΙ], 26, 36, 42, 49, ςι, 86, τού, 147,. 
153, 233, 238, 311. ΑΙεχ. εἰσακέσεται αὐτῶν] εἰσακασεται αὐτὸν 
311. καὶ ἀποςρέψει] καὶ ἀποςρεψω 46. τὸ τορόσωπον αὐτϑ] τὸ 
τροσωπὸν μου 26. ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ] εν τ ἡμέρα εἐκχεινη 68, 87, 97» 
228, 310. ΑΙά. ἐπονηρεύσαντο] ἐπονηρευσοντο χ,6. -ἰ- αὐτὲς Απη. 
Μϑ8. Αται. Εά. ἐν τοῖς ζο. δὰ ἔπ. σοπ).} ἐπ ααὐἰπυεμείοκίδης {μῖε. 

Ηϊετοθ. ἐπ᾿ αὐτὰς] ἐπ᾿ αὐτοῖς 22, 26, ςΙ, 62, ος, 147, τϑς, 438. 
ἐν αὐτοῖς 42, 240. κα 87), 097, (228. δάϊοτίρι. τρᾶγσ.) 310. ΟΟτρὶ. Α]ά, 
Ασγῃ. Μϑ8. Ατη. Ἐά. 

Υ. Τάδε λέγει Κύριος] -Ῥ ὁ Θες 26. ἐπὶ τὲς τοροφήτας] ἐπι. 

τοὺς ψευδοπροφητας (ἴαρτα ἐοῆρι. 80 αἱ. π.} οἵ. κα τες 153. τοὺς 
δάκνοντα. Ργδεπηῖει. και 86. ἐν τοῖς ὀδέσιν αὐτῶν] α ἐν 23. κ αυ- 
τῶν 62, 147. εἰρήνην ἐπ᾿ αὐτὸν] ἐπ᾿ αὐτὸν εἰρήνην ΧΙ], 23; 26, 40, 62, 

(86. πηᾶγρ. ἐπ᾿ αὐτες) τοῦ, 114,130,1-ς3,311. ΑΙεχ. ἐπ᾽ αὐτοις εἰρηνῆν 
22) 36, ξιγ95. 18ς, 238. επ᾽ αὐτῶν αἰρηνην 42, 147. 233. ΟΟὨΡΙ. 

καὶ οὐκ ἐδόθη] καὶ οὐκ ἐδωκεν οΙ. εἰς τὸ σόμα αὐτῶν] “ εἰρήνη 26. 
ἐν τῶ φύματι αὐτῶν 62, 147. ἤγειραν] ἡγίασαν (ΧΙ, 228. πιᾶγρ.) 
22, 42) κι, 62, 68, 86, 8), (οτ. ἔχρτα Τοτῖρῖ. Ὁ αἱ. τῷ. αἀφωρισαν) 

95» 97; 147», ιϑς, 2248, 440, 210. Οομρ!. ΑΙά. ηγειρὲν 130) 311. 

ἡγίασεν Ῥτοςορ. ἴῃ Ο δῖ. ΝΊο. τότ. ἱ. Ρ. 1548. μαπδιηβεανεγωπι Ἡϊετοπ. 

ἐπ᾿ αὐτὸν πόλεμον͵] ἐπ᾿ αὐτῶν τολεμον ος, 147» ιϑς. 

ΥΙ. ὑμῖν ἔςαι] ἡμῖν ἐςαι 62, τοῦ, 147. ἐξ ὁράσεως} απο ορα- 
σεως 86. εἶ ορασεων 147. το οἷβοπε Ηϊετοη. ἐξ ὁράσεως---ἴςαι 

ὑμῖν] αὶ οὰπν ἰηϊεγπηθά. ος, 18ς. καὶ σκοτία] καὶ σκοτος 62, 163. 
Οοιηρὶ. ἔςαι ὑμῖν} τ. ΧΤ], 22,2 3. 26, 36, 40,42, 51; ό2, 86, τού, 

153, 233, 238. ἥμιν ἐσαι 147. ὑμῖν ἐστὶν Οομρί. ἐκ μαντείας] εἰ εἰς 

μαντείας ΑΙά, καὶ δύσεται] και δυσει 233. ἐπὶ τὲς προφήτας] 
Ἢ τὸς πλανῶντας τὸν λαόν μου Ευΐεῦ. Ῥεηι. Ενδηρ. Ρ. 254- καὶ 
συσκοτάσει] καὶ σκοτάσει 153. ἡ ἡμέρα] α ἡ Οοπρὶ.. . 

ΝΠ. οἱ ὁρῶντες τὰ ἐνύπνια] οἱ ὁρῶσι 7Δοοῦ. ΝΙΒΌ. Ὶ; εἷς. καὶ 

καταγελασϑήσονται!] καὶ καταισχυνϑήσονται Οοπηρὶ. καὶ κατα- 
λαλήσουσι ἄς. δὰ δη. σοι. καὶ κατακαλύψουσι τᾶντες τὰ χείλη 

αὐτῶν, ὅτι οὐκ ἄκόει αὐτῶν ὁ Θεός. ]ᾳοοῦ. ΝΙΠΌ. }. εἰϊ. καὶ χατα- 

λαλήσεσι κατ᾽ αὐτῶν] καὶ καταράσονται αὐτῶν Οοπρὶ. κατ᾽ αὐτῶν. 

πάντες αὐτοὶ] κό2. πάντες αὐτοὶ] α αυτοι 23, 4ο. (ΟΠΡ]. πᾶντες 

ὅτοι 49. ἔςαι] ἐςὶιν (ΧΙ]. πιαγρ.) 62, 87, 91)97, 147. 228,310,311:- 
Οοπιρὶ. ΑἸά. ὁ ἐπακέων αὐτῶν] ὁ ἐπακεσων αὐτῶν 1Π1, ΧΙ], 36,40, 
ἴοό. ὁ ὑπακᾶσων αὐτῶν 42, 153) 198. ὁ ὑπακδῶν αὐτῶν 8ύ, 233, 
240. κα ἄυτων 230. 

ΨΠΠ. ᾿Εἂν μὴ] ἀλλα μὴν 22; ς1, 95, 114» 18, 238, κα μη 49. 

ΚΕΦΙΠ, 



ΚΕΦ. 11. 2 

9. 

10. 11. 

“πνεύματι ΟΒεγίοῖς 1. εἶς, Αταν, Μ3. 

αγίεῖλα! τῷ Ιαλὼξ ἀσέξείας αὐτῇ, χαὶ τῷ 
μενοι οἶχε ̓ Ἰαχὼξ, χαὶ 
διαςρέφοντες, Οἱ οἰχοδομᾶντες Σιὼν ἐν. αἵμασι; 
μετὰ δώρων ἔχρινον, χαὶ οἱ ἱερεῖς αὐτῆς 

οὐ μὴ ἐπέλθῃ ἐφ᾿ ἡμᾶς χακά, Διατῶτο δὲ 
ε 9 . ὦ Ν» “ὌΝ ἂν “᾿.ἂ» ὡς οπωροφυλάχιον ἐςαιϊ, χαὶϊ τὸ ορος τᾶ οἱχξ 

ΚΑῚ ἔςαι ἐπ᾽ ἐσχάτων τῶν ἡμερῶν ἐμφανὲς τὸ 
ΟΝ ΄ ξ ΄΄ . ΦὉΦ ρὋ χαὶ μετεωρισϑήσεται ὑπεράνω τῶν βεγῶνγ' 

Ν ν »)ω ““͵᾿,᾿Ὄἂἂς πολλὰ χαὶ ἐρδσι, Δεῦτε. 
δείξουσιν ἡμῖν τὴν 

΄ ' Ν ΄ 
γομος, χαι λόγος 

ἰσχυρὰ ἕως εἰς μαχράνγ' 

62, 147. 86. ἀλλὰ μὲν ΟΠ γίο. χ. ὅο. Βὰὼν μὴ--δυναςείας ΝΙ͂ ερο ἐπιρίφυενο γογεἰκαϊπεηι ἱπ βέγέλαηι Τοπεϊμὶ, εἰ 7κἀϊἸοίμσι εἰ βοίξη- εἴα ς Ἡΐετοι. ἐγὼ ἐμπλήσω ἰσχὺν] ἐγω ἐνεπλησϑην ἰσίχυος 22, ξῖ, 
959 114) 18ς, 238. ΟἸΣγίοί. 1, εἶϊ. ς ἐγὼ 23) 133. ἐμπλησω ἔγω ἰσχὺν 40. ΑΙεχ. εγω δὲ ἐνεπλησϑὴν ἰσχυος 8ό. ἰσχὺν ἐν πνεύματι Κυρίου] πνεύματος ἰσχύος Κυρίου (ϊ. ἐν ἰσχύϊ ἐν πνεύματι Κυρίου) Αγηη, ἘΔ. ἐν πνεύματι Κυρία] εν τνευματι ἄγιω 62, 147. Κυρίᾳ ἐν 

καὶ κρίματος] καὶ κριματὰ 
23, 68. Α]ά. καὶ κρίβρι (πρὶ. α ΟΒιγίοί, 1. εἰς, καὶ χρίσεως Ὠι- ἄγηι. ἂς Τηΐῃ. Ρ. 193. καὶ χρίμ. καὶ δυνας. ἐν χρίματι καὶ ἐν δυνα-. σείᾳ Ατπῦ, Μ8. ἢο, ἤπε ἐν ὑτοχις, δίαν. Οἴἶτορ. καὶ δυναςείας] λ καὶ 23. καὶ δυναςείαν Οοτηρὶ. καὶ δυναςείᾳ ΟἸεγίοίς 1, εἰς... τῷ ἀπαγ[εῖλαι] τε αναγίειλαι 86. καὶ τῷ Ἰσραὴλ) καὶ τῶ οἰκω [σ- βαηλ 42,240. ὁμαρτίας αὐτὲ] αμαρτιας αντῶν 42. ι 

ΙΧ. οἴκου Ἰακὼξ] οἶκε Ισραηλ 111. , οἰκε ᾿Ιο6. οἴκαᾳ Ἰσραὴλ] οἰκου Ἰακωξ 1Π. τα Ἰσραὴλ 68. ΑἸ4. οἱ βδελυσσόμενοι] , οἱ 1 ς3. 
καὶ στάντα τὰ ὀρϑὼ] καὶ σαντα τὰ ὡραία τού. 

Χ. Οἱ οἰκοδομᾶντες οἱ οἰκονομῶντες ΑΙά. Σιὼν] Βαθεὲ ἴῃ οἶασ. τλΐπογε ΑἸεχ, ἐν αἵμασι] ἐν αἰματι 230. ΟΠ γγίοτ, 111, 2ος. 
ΧΙ. Οἱ ἡγάμενοι---λέγοντες] αὶ οἴπι ἱπιοττηθα, 240. Οἱ ἡψέμενοι αὐτῆς] οἱ ἡγεμενοι αὐτῶν 42,1 ς3. μετὰ δώρων--- ἀπεκρίνοντο] μετὰ μισϑὲ ἀπεκρίραντο ΟἸγγίοΙς, ἵν. τ. ἔκρινον] ἔκριναν 68, 87, 91,997, 

228, 310. (Οπ1Ρ|. ΑΙ4. -Ἐ οἱ τοροφῆται Ογτ}}. ΑἸεχ. {ϊ. 390. (ΟΚ 11. 820. εἴ 41.) αὐτῆς χ". εἰ 3.1 αὐτῶν 42, 3. μετὰ μισϑᾷ] ἐπὶ 
τόκῳ 8[λν. ΟἸΐξτορ. ἀπεκρίνοντο ἀπεχρινᾶντο 22, 68, τού, 130, 4228, 
238, 310, 311. ΟΟμρΙ. ΑἸ4ά, καὶ οἱ τροφήται αὐτῆς] καὶ οἱ τροφῆ- 
ται αὐτοῖς Ῥτοςορ. ἴῃ (Αι. Νίς. ἴοχη. ἵϊ. Ρ.334:. μετὰ ἀργυρίᾳ} μετα 
μισϑου 23. . ἐμαντεύοντο] τροεφήτευον Ῥτοςορ. 08 ἔργα. καὶ ἐπὶ 
τὸν Κύριον] αὶ τον 233. καὶ ἐπὶ τὸν Κύριον ἐπανεπαύοντο] κ 147. 
ἐπανεπαύοντο] ἀνεπανοντο 68, 87, 228, 110. ΑἸά. ἐμεγαλύνοντο Ογ- 
11}. ΑἸεχ, 11. 40. Οὐχὶ ὁ Κύριος], ὃ 22, 26, 36, 40, 42,40, ξι, ό:, 
δ8ό, 91, 95, 97, 1οό, 130, 147, 153) 108, 228,233, 238, 110, 311. 
Οὐομηρὶ. ΑἸ4. ΑΙεχ. Ομεγίοί. 1. οἷ. ἐν ἡμῖν ἔριν] εν ὑμῖν ἐςὶν τὃς. 
μεϑ' ἡμῶν ἐςι ΟΒεγίοί, 1. οἷ. οὐ μὴ ἐπέλϑη} αχὶ ηξει 23. οὐ μη 
ἐλϑὴ 62, 130, 147. α ἐπελϑῃ 86. ἐφ᾽ ἡμᾶς κακα] ἐφ᾿ ἡμᾶς τὰ κακὰ 
26. Αἰεχ. εφ᾽ υμας κακὰ 228. 

ΧΙ]. Διατᾶτο] γινώσκετε οτι 24.ο. δι' ὑμᾶς] δι᾽ ἡμᾶς 147. Ογ- 
Γ111. ΑἸοχ. 1ἰ. 40... Ευοσβοῖορ. Οορίο- Αταῦ. ὡς ἀγρὸς] Αγ. Μϑ5. 
Δι. Ἑά. ἀροτριαϑήσεται] ἀροτριωϑησεται 68, ογ, 130, ( 147.311. 
(ογ, ἀαρωτριωϑήσεται) 310. (πρὶ. ΑΙά4, καὶ Ἱερεσαλὴμ] καὶ Ἰσραηλ 
68, 97, 240. ΑΙά. ὡς ὀπωροφυλάκιον] εἰς οπωροφυλάκιον 42. ΑΪεχ, 
δ ῶς 85, 91) 07. (228. δα οἠρῖ. τηᾶγρ.) ΑΙ4, ἔραι] ἐξ! τοό. τὰ οἱ- 
κου] “ Κυρίου 23, 40, 68, 87, 91, 97, 228, 210. ΑΙά. τῷ ναΐ Αττη. 
Ἐὰ. εἰς ἄλσος δρυμϑ} ὡς ἀλσος δρυμα ΠῚ, (ΧΠ.. πιρτὰ {οεῖρε. εἰς) 
26, 40, τοό, 1 ς3, 228, 233. ΟΥΤ]]]. ΑἸἹρχ, ἢ. 414. δἷαν. Οῆτορσ. εἰς 
τόπον δρυμξ (οπγρ!. ἔραι ὡς ἄλσος δρυμᾷδ ὙΠεοάοτεῖ, 1, ξ20. 

1. Καὶ ἔραι--ἡμερὼν] καὶ ἔραι ἐν ταῖς ἰσχάταις ἡμέραις Αἴδδη. 
11, 1225) 126. ΓΤ Ββεοάοτεῖ, ἱ. 1300. 1]. ϑο6. Ατπη. Μ5. Αστῃ. Εα. ἔραν, 
γὰρ ἐν ἐσχάταις ἡμέραις Ογε]. ΑἸεχ. 1. 84:τ. ἐπ᾽ ἐσχάτων) ἐπ᾿ 
ἐσχατου (Χ1]. εχ οοττ.) 26, 40, 42, 6, 86, 147.- υΠίη, Μ. Ῥ. 369. 

ΜΙΧΑΙΑ ὩΣ. 

3 ἃ ᾿ 7 3 ,.Ὁ Ἰσραὴλ ἀμαρτίας αὐτῷ, 
οἱ χατάλοιποι οἶχα Ισρὰὴλ, οἱ 

χαὶ Ἱερουσαλὴμ ἐν ἀδιχίχις. 
μετᾷ μισϑᾷ ἀπεχρίνοντο, χαὶ ι ΄΄᾿ »ἦ ΟΞ νιν νΝ , 3 Ζ΄ ἀργυρίου ἐμαντεύοντο, χαὶ ἐπὶ τὸν Κύριον επανεπαύοντο, 

χαὶ χαταχόψουσι τὰς ῥομφαίας αὐτῶν εἰς ἃ κ“ 3 , ν 32 “1 ν »,. ζΖ » “45. ὦ ς ζ΄ τῶν εἰς δρέπανα, καὶ ἐχέτι μὴ ἀὐτάρῃ εὔνος ἐπ᾽ ἔϑγος ῥομφαίαν, 

Φ . 
" ΄’ ᾿ Οήξεη. 1. εἶς, καὶ οὐκ ἔτι οὐ μὴ ἀντάρῃ (πυρὶ. 

Γὰ 

΄ 

᾿Αχέσατε δὴ ταῦτα. οἱ ἡγό. 
΄΄ ᾽΄ ΟΝ Κι β ἷ βδελυσσόμενοι χρίμα, χᾶι πάντα τὰ ὀρθὰ 

:.’͵ 9 “κ᾿. Ων ἡγὅμενοι αὐτῆς 
οἱ πτροφῆται αὐτὴς μετὰ 

λέγοντες, Οὐχὶ ὃ Κύριος ἐν ἡμῖν ἐςιν; 
3 ὑμᾶς Σιὼν ὡς ἀγρὸς ἀροτριαϑήσεται, χαὶ Ἱερεσαλὴμ 

εἰς ἄλσος δῥυμξ, 

τ ΄ Φ ὃς“ ᾿, - Ν 2: 9. 7 θρος Κυρίου, ετοίμον ἐπὶ τὰς χορυφᾶς τῶν οβεώων, 
χαὶ σπεύσεσι πρὸς αὐτὸ λαοὶ, 

ἀναξῶμεν εἰς τὸ ὅρος Κυρίου, καὶ εἰς τὸν οἶκον τῷ Θεῖ ᾿Ιαχώξ- χαὶ ὁδὸν αὐτῇ, χαὶ πΟορευσόμενα ἐν ταῖς τρίδοις αὐτϑ' ΕΝ ὅν ε ᾿ ΄ | ΓΌΟΝ “Ὃ 2 ͵ ». ων Ν 2 ͵7ὔ , 
Κυρίᾳ ἐξ ἱερέσαλήμ. Καὶ ρινεί ἀνάμεσον λαῶν «πολλῶν, χαὶ ἐξελέγξει ἔϑγη 

Καὶ πορεύσονται ἔϑγῃ 

Φ 

ὅτι ἐχ Σιὼν ἐξελεύσεται 

4 ὩΣ δ ’ 3 ῥοτρα, καὶ τὰ δόρατα αὐὖ- 
Ν  ,.», ΝΗ ΄ 

ρι χαὶ ὅχετι μὴ μάϑωσι πολεμεῖν. 

τῶν ἡμερῶν] κα τῶν Τυ[η, Μ. 1. εἰ. 
ἐπ᾽ ἐσχάτῳ Οοη,ΡΙ. Κυρίου] ᾿Ριγβηλῖο, τε (Χ]]. τηδγρ.) 62, 87901, τού, 233, 310. ΑΪοχ. Οὔρεῃ. ἱ. 20. Ρτρτηϊ, τὰ οἰκξ 22, 36, ςτ, (86. ΤΏΔΓΡ.) ος, τϑς, 238, 240. Ρτῶ- Πηϊτῖ, οἰκου 40. Οοιηρί. ἕτοιμον] α 1οό, 232. ἐπὶ τὰς κορυφὰς] ἐπὶ τὴν χορυφῆν 40. (οτηρ!. ἀπ᾽ ἄκρου 7υϊίη. Μ. 1]. εἶ. καὶ μετεωρι-. σϑήσεται---βενῶν] ἐπηρμένον αὐτὸ ὑπὲρ τὰς βενές: Τυϊίη. Μ. Ι. οἰκ. ὑπεράνω τῶν βενῶν] ὑπεράνω τῶν ρᾶνων 1ς3.. ὑπεράνω τάντων βου- νῶν 8[αν. Οἴἶγορ. καὶ σπεύσουσι] και σπευσονται 21ο6. καὶ σπεύ- Ἁ 

ἰδὲ . ΄ σουσι ὅζο. 84 ἤη. σοη.] καὶ ποταμὸν ϑήσονται ἐπ᾽ αὐτῷ λαοί; Τυδίη. Μ. 1. οἷξ. , Ογη!!. ΑΙοχ. 1. εἰς. πρὸς αὐτὸ] τρος ἀντὸν (Χ]Π]. τηατρ. ἐπ᾿} 40, 1ς3. ἐπ᾿ αὑτὸ 22, 36, 42, 51, 228,233, 238,20, 311. επ’ ἄυτον 23. επ᾿ αὐτω 62, 86, 87, 95, 147, τϑς, 240, 310. Οτρεη, 1. οἷϊ, ἐπ᾿ αὐτὰ 68, 97. ΑΙ4ά. λαοὶ], 68. ἴαρτα [οτῖρε. 80 1. τ. οἱ εξ εϑνων 
Ο1. Ἔ τολλρι 130, 230, 311τ. Απη. Εά: 

Π. Καὶ πορεύσονται] -ἰ- ἐπ᾿ αυτον ΧΙ], 40, 1:3. καὶ τορευσεται 22, 36, ό2, ος, 147. τι8ς, 238. - ἐπ᾽ αὐτο 26, 40, τού, 198, 233. Ἔ πρὸς αὐτὸ ΑἸεχ, δῖαν. Οἰἴἶτορ. Ἐποβοίοξ. Οορίο-Αταρ. καὶ ἥξου-. σιν εἰς αὐτὸ Ογτ1}}. ΑἸεχ. 1. εἷς. ἀναβῶμεν] ρτοευῖιτ. καὶ 22, 26, ξῖ, 62) 91. τού, 147, τϑς, 238. τοορευϑῶμεν ΟΒιγίοῇ. νἱ. ξι13. εἰς τὸ 
ὄρος] “πι τὸ οβος 42. εἰς τὸν οἰκὸν 68, 87, ΟἹ, 97, 228, 210. ΑΙ4ά. Κυ- 
Οἷον} ργβϑοπηἶει. τε ΧΙ], 22, 36, 40, ξ1,) 233, 218. ἍΙεχ. Οήρεη. 1. οἷϊ, 
τὰ Θεξ Ἰαχὼξ] τε Θεὲ σμων α 53. καὶ δείξουσιν ἡμῖν] καὶ δειξουσιν ὑμιν 68. ΑΙά. καὶ φωτιῶσιν ἡμᾶς }ιμη, Μ. 1. οἷ. καὶ ἀναγ[ελεῖ 
ἡμῖν ΟΥ̓ΠΙ], ΑΙεχ. 1. οἶς. καὶ δείξει ἡμῖν Αττα. Μϑ8. (Αττη. Ἐά. τΩΔΓρ.) 3 Οὐοάΐοεβ δεγεῖ!. καὶ τοορευσόμεϑα] καὶ τορευσωμεϑα 26, 147. 
καὶ πορεύσονται «1. ἐν ταῖς τρίξοις αὐτῇ] ἐν αὐτῇ ΟΥ̓], ΑΙοχ. 1. 
οἷς, ὅτι ἐκ Σιὼν] ἐκ γὰρ Σιὼν Ἐυΐεδ. Πεμ,. Ενδηρ. Ρ. 274. 

11. ἀναμέσον λαῶν πολλῶν] ἀναμέσον τῶν ἐϑνῶν Ευώδ. Ι: εἰἶξ. 
(ΟΕ, Ρ. 344.) καὶ ἐξελέγξει] και ἐλεγξει ΧΙ]], 40, 42, 40, 62, 8ό,ος, 
τού, 130, 147.1ς3,18ς, 1ο8,233,230, 311. (πρὶ. ΑΙεκ. Τυδη. Μ, Ρ. 370. Οήρεη. 1. οἶξ. καὶ ἐλεγξζη “6. ἔϑγῃ ἰσχυρὰ] εϑνη πολλα 26. 
Ριβεταῖτε, ἐπὶ Οτίροη, 1. οἰ, ἕως εἰς μακρῶν] εως εἰς γὴν μακραν “26, 
30, 40, 42, 49, τοό, τς3, 1τοϑ, 233. ΑΙεχ. δίαν. ἡ εἰς 68, 87,917) 5) 
97, τ8ς, (228. ἔῃρτα ἴογ, εἰς γὴν) 310. Οοιηρὶ. ΑΙά, ]Τυπίη. Μ. 1. εἰξ. 
καὶ κατακόψουσι] οτι κατακοψουσι ος, τΒς. καὶ συγκόψεσι 7υίη. - Μ. 1. εἶς. τὰς ῥομφαίας αὐτῶν] τας μαχαιρας ἄντων 22, 23, 36, 
51, ό5, 68, 86, 87,1, ος, 97, 114,130, 1457, 1τϑ8ς, 228, 238, 310, 311. 
ΑΙΔ4. Τυΐίη. Μ. Οἰΐρεη. 1. εἰ. καὶ τὰ δόρατα αὐτῶν] και τας ζιξυ- 
γᾶς αὐτῶν (Χ]]. τοᾶτρ. υὲ Ἐ4.) (26, 233. ἔοτ. ξιξυνας) 40, 49, τού, 
153) τοῦ, ΑἸεχ. Τυη. Μ. Οἥρεη. 1. οἷς. καὶ τας ζιξενας αὐτῶν 86. 
καὶ ὀκέτι, τ᾽--καὶ ἐκέτι 21 αὶ αἰϊξεγαίγ, οὑπὶ ἱηϊογηγδά, 36, 14). καὶ 
ἐκέτι μὴ ἀντάρῃ] καὶ ακετι οὐ μὴ αρὴ ΧΙ], 22, 26, 40, 42, ξΙ, 86, ος, 
τοό, 114, 153, 18ς, 108, 238, 239, 340, 310, ΑΙεχ. καὶ ὄχέτι μῇ 
ὥρὴ 49. 62, (68. πηᾶγρ. ανταρη) 87, ΟἹ, 97, 130, 228, 233» 311. ΑΜ, 

καὶ οὐ μὴ ἄργ 
ἸιΠᾶπη. Μ. 1. εἶ, καὶ ἐκέτι ἄρῃ Ἄγῃ. Μ58. Ατη. ΕἘὰ. ἐπ᾽ ἔϑνος] 
ὥρος εὔνος 68, 87, οἵ, 97, 228, 110. ΑΙά. ῥομφαίαν] μαχίαιραν 42, 
51) 62, 86, ος; 114) 18ς, 238, 240. 7υπίη, Μ. 1. εἰ. καὶ κἀκέτι μὴ] 
καὶ ἔχετι αὶ μὴ 22, 42, ςι, 62, ος, 147, 18ς. καὶ ὁ μη 86. καὶ ἐκέτι 
μὴ μάϑωσι] καὶ αὶ μη μαϑωσιν ετι ΧΙ], 23,26, 40, τού, 1 535) 108,233. 
ΟὐμΡΙ. ΑἸεχ. ΤυΠίη. Μ. 1, οἶς, δὲ νεφκαφωανι ἀγεοκὶ Ἡϊοτοη. 



ΜΙΧΑΙΑ Σ.- 

. » , “ - ε "ΞΖ ἀν ἐν τὰ ἊὌ τ ς- ἢ Ν π 2," ὯΝ 2. Μ᾽ ἘῈΦ. ̓ ν. 

Καὶ ἀναπαύσεται ἕκαςος ὑποχάτω ἀμπέλξ αὐτῷ, καὶ ἕκαςος ὑποκάτω συχῆς ἀυτϑ, χαί οὐχ ἐφξαι ο 4. 

3 φνο Ζ΄ τὰς " Ζ Ἶ ΝΥ Ι 9 7 ΣΤ φ .: ᾽ ᾿ ε ᾿ ἘΠ᾿ ἡ 

ἐχφοξῶν, διότι τὸ ςύμα Κυρίε παντοκράτορος ἐλάλησε ταυτᾶ. Οτι πάντες οἱ λαοὶ πορεύσονται ς, 

 . ἫΝ ΕΝ » “ὦ ς 7, δὲ όκεϑα ἐ 2 9 Κυρίαε Θεᾶ ἡμῶν εἰς Ν 5" ἫΝ ὃ. - 

ἕἥχαςος τὴν ὁδὸν αὐτῷ, ἡμεῖς δὲ πορευσόμεϑα ἐν. ὀνόματι Κυρίδ Θεδ ἡμῶν εἰς τον ἀἰωνᾶ, χαὶ ἔπ- 
εν ᾿Ξ 9 ᾿ ,  ΄ τ Ν ςς .59 7 

ἐχεινα. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος, συνάξω τὴν συντετριμμένην, χα! τὴν ἐξωσμένην εἰσ-- 6. 
τ ᾿ . Φ , Ζ΄ » ε΄“ ΝΙΝ 3 

δέξομαι, καὶ ὃς ἀπωσάμην. Καὶ ϑήσομαι τὴν συντετριμμένην εἰς ὑπόλειμμα, καὶ τὴν ἀπωσμένην 7. 

: , ΄ δ᾿ Ψ 2.Ν “3Ὼ᾿Η, «- ὦ ΠΡ 

εἰς ἔϑνος δυνατόν: καὶ βασιλεύσει Κύριος ἐπ᾿ αὐτὰς ἐν ὄρει Σιὼν ἀπὸ τϑ νγὺν ἕως εἰς τὸν αἰῶνα. 

ὶ σὺ σύ κω, αὐννμώδηο. ϑυγάτηρ Σιὼν. ἐπὶ σὲ ἥξει, χαὶ εἰσελεύσεται ἡ ἀρχὴ, ἡ 8 
Καὶ σὺ ασυργος ποιμνίου αυχμωόης, ϑυγατηρ 9 ἤζεί, ἢ ἀρχῇ, ἢ ὃ. 

9 ρῷ »"“᾿ Ω 7 Ν᾿ αι ς ΄σν»» 4 

πρώτη βασιλεία ἐκ Βαξυλῶνος τῇ ϑυγατρὶ Ἱερουσαλήμ. Καὶ γὺν ἱνατί ἐγγὼς χακχᾶ ; μὴ βὰσι-. 9. 
δ᾿ : 7΄ . ν ᾿ ΄ ͵΄᾽ 2 ε 7 ν Ν 

χεὺς οὐχ ἣν σοι; ἢ ἡ βελή σου ἀπώλετο, ὁτὶ κατεχράτησᾶν σὰ ὠδίγες ὡς τιχτόσης; Ὠδινε χαὶ το. 
͵ 7 ρ 9 ΄ 3 ’ ξ ς 7 

ἀνδοίζου, καὶ ἘγΠζε. ϑυγάτηρ Σιὼν ὡς τίχτεσα" διότι. γὺν ἐξελεύση ἐκ τοόλεως, χαὶ χατασχηνώ- 
“ὦ “Ὄ ρ ΕΝ ᾽΄ ΝΣ μ᾽ ΄ ΄ 

σεις ἐν πεδίῳ, χαὶ ἥξεις ἕως Βαξυλῶνος" ἐχεῖσϑεν ῥυσεταί σε, Χαὶ ἐχεῖϑεν λυτρώσεταί σε Κύριος 
ἦ μᾷ . ρ, 2 ΄ Ν ΝΥ ᾿ν ’ὔ’ ᾿ 

τ ἡ Θεός σου. ἐκ χειρὸς ἔχϑρων σϑ. Καὶ νῦν ἐπισυνήχϑησαν ἐπὶ σὲ ἐϑνὴ πολλαὶ, λέγοντες, Ἔπι- 1. 
᾿ τ τς ε,.» 5» ν,"ν:ν»ν Ν 

χαρέμεϑα, καὶ ἐπόψονται ἐπὶ Σιὼν οἱ ὀφϑαλμοὶ ἡμῶν. Αὐτοὶ δὲ ἐχ ἔγνωσαν τὸν λογισμὸν Κυ- 12. 

᾿ ΟΝ “ ᾿ 3. “Ὁ ἰν 2 ΧΝ ε ’ “ : 

ρίου, καὶ οὐ συνήηχαν τὴν βουλὴν αὐτῇ, ὅτι συνήγαγεν αὐτὰς ὡς δράγματα ἄλωνος. ᾿Ανάςηδι, 18. 
’ ν », 2 2. νΝ ἜΝ ΙΣ ἂν ΠΈ.ΕΕΣ Δ 2 ᾿ ΝΤΝ  ς ΄ 

χαὶ ἀλόα αὐτὲς ϑυγάτηρ Σιὼν, ὅτι τὰ κέρατά σου ϑήσομαι σιδηρᾶ, καὶ τὰς ὁπλάς σα ϑἥσομαὶ 

᾿ Ἁ ᾽ 

1. Καὶ ἀναπαύσεται] και αψαπαυσονται 62, 147). καὶ καϑισε- 
Φ . ᾿ . 

ται Τυϊίη. Μ. 1. οἶτ, ἕχαςος τι --ἕκαςος 2} αὶ αἰτογιῖγ. οὐπὶ ἰητεῦ- 
« ε . . ε 

ππεὰ, ὅ2,24ο. ἕκαςος ὑποκ.] ἀνὴρ ὑποκ. Τυπίη. Μ. 1. οἷ. υπο- 
ς ἽΝ Π φῳ “Φῆη εν νΝ Ν ,..»Ὁ ε ͵ ͵ 

κάτω ἀμπέλου αὐτῇ} ὑπὸ τὴν ἄμπελον αὐτὸ Οοπιρὶ. ὑποκάτω κοίτης 

αὐτῷ 8ἷαν. Οἴτορ. καὶ ἕκαςος] κα ἕκαςος 49. }υϊίη. Μ. 1. οἷς, Αττῃ. 

Μ8. Αταν. Ἑά. ὁ ἐκφοξῶν] -[- αὐτες 36, 49. διότι τὸ ςύμα] τὸ 

γὰρ ςομᾶ 22, 16, ς 1) ό:, 86, 95. 147» τᾶς, 238. οτι σομα 87, 97. 

228, 2116, 311. [υΠππ, Μ. 1. εξ. οτι τὸ ΦΌμα ΟἹ. ΟομρΙ. ταντό- 

κρώτορος] τῶν δυνάμεων Τυδίη. Μ.. 1. οἶϊ. ἐλάλησε ταῦτα) α ταῦτα 

.Τυδίη. Μ. 1. εἴ. ὦ : ; 

ἐν. Ὅτι στάντες] τοτε δὴ τοτε σαντες (6) 240. εἰ τᾶντες Αττη. 

Μϑ8. Ατη. Ἐά. ἕκαςος τὴν ὁδὸν αὐτῷ] ἐν ὀνόματι ϑεὼν αὐτῶν Τυδπ. 

ἍΜ. 1. εἶτ. - τὴν ὁδὸν αὐτῷ} ργαπιῖε. εἰς Φ6. ἡμεῖς δὲ πορευσόμεθα] 

ἡμεῖς δὲ ττορευσωμεδα 26. Κυρίου] α τού. βαθεῖ ἰῃ ομαγαέξ. πλίποτε 

ΑΙεκ. Θεῖξ ἡμῶν] ργατηῖττ, τὰ 22, 42. εἰς τὸν αἰῶνα] κα τον 40. 

᾿ καὶ ἐπέκεινα] κα Τυδία, Μ. 1. οἷξ, 
ΨΊ. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] εν ταις ἡμέραις εκειγαις 22, 36, ς1, 62; 

86, ος. 114. 1479 18ς) 233, 238. ἐν ταις Ἡμέραις ἐχεινα!ις, και ἐν τῶ 

καίρω εκεινὼ 240. ῬγϑεγηΪ, καὶ ἔςαι Τυδίη. Μ. 1]. εἶτ. λέψει Κύριος] 

Ῥοηΐτ [ατῖπ) ροίξ συντετριμμένην Αἰεχ. α 7υδίη. Μ.. 1. οἴτ, τὴν συν- 

τετριμμένην] τὴν ἐκτεϑ)λιμμένην (ἔς 1284) Ἰυϊπίη. Μ, 1. οἷ. τὴν 

ἀπωσμένην ΟΥτῖ]!. ΑἸεχ. ἱ. ῥαγί. 11. Ρ. 3606. τὴν συντετριμ.---τὴν συν- 

τεέτριμ. ἴῃ ςοτη. ἴε4.} α ἰτογιῖγ. οὰπὶ Ἰηϊεγπηςα, 1 ς3. καὶ τὴν ἐξωσμέ- 

νην και τὴν απωσμενὴν 22, 46, 40, 42, 4.) 49, ςι, 62, 86, 87, 91, 9 ζ9 

97. 1ού, 114, 147. 18ς, 228, 238, 310, 311. (Πρ ὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. καὶ 

τὴν συντετριμμένην ΟΥΤ1]]. ΑἸεχ. 1. οἷξ, εἰσδέξομαι] εἰσδεξωμαι 26. 
ἀϑροίσω Τυπίη. Μ.1. εἴ. καὶ ὃς ἀπωσαμην) καὶ ἣν ἐκάκωσα Τυδέιη. 

Μ. 1. εἰς. 
ΝΠ. Καὶ ϑήσομαι] καὶ ϑήσω 147. [υΠἴη. Μ. 1. εἶ, τὴν συντε- 

τριμ.] Ἔ εἰσδέξομαι ρυπέεὶς ποῖα. ὅ2. εἰς ὑπόλειμμα] -ξ- διαμενον 
ΧΙΠ; πιᾶγρ. εἰς υπολημμα τοῦ. ΟΥτ]}}. ΑἸεχ. 1. οἷς. λα ς3. καὶ τὴν 

ἀπωσμένην] - εἰσδεξωμαι ,6. καὶ τὴν ὠπεῤῥιμμένην Οομαρὶ. καὶ 
τὴν ἐκπεπεισμίνην (ῆς: ἐοτί. ἐκπεπιεσμένην) ΤυΠίη. Μ. 1]. εἶς. εἰς ἔϑ- 
νος δυνατόν] εἰς εὔνος ἰσχυρὸν ΧΤΙ, 22, 26, 36, 42,45, 49, ςτ, 62, 86, 

87.91)95, 97. 106, 114.1305 147.153, 18ς, 108, 228,233, 228, 240, 
410,) 311. (Ομρ]. Αἰά. ΑἸεχ. Τυήπη. Μ. 1]. οἷς. 3 (ὐοάϊοες δεγρὶ!. δἷαν. 
Μοίᾳ. καὶ βασιλεύσει διο. δὰ ἔπ. ςοπ1.} α (Ἰρρίεπίιτ εδάεπι ἔεγε 
ἴπ Ἰηᾶγο. 8Ό δ]. π|.} τοό. Κύριος] 4 36. ἐπ᾽ αὐτὰς] ἐπ᾽ αὐτῶν 
7μππ. Μ. 1. οἰ. ἐν ὄρει Σιὼν] ἐπ᾽ ορει Σιων 26. κα ορει 87) Ο1» 97, 
228, 310. ἐν τῷ ὄρει Σιὼν Τυῖπ. Μ. 1. οἷ, πὸ τῷ νῦν] -Ἐ καὶ εὡως 

ταῖνυν 62. ἕως εἰς τὸν αἰῶνα } ργϑεπηϊτ. καὶ ΧΙ], 25, 26, 6, 42, ἐς, 
40. 51, 87.95.97. 153, 18ξ, 198, 228, 233, 258, 210, 211. ΑΙεχ. εὡς 

εἰς τῆς αιωνᾶς 40. ΑἸά. καὶ εἰς τὸν αιωνὰ 62, 86, 147, 240. και εως 

τὰ αἴωνος 108. (οπιρὶ. Τυϊίη. Μ. 1. οἶς. εὐ κε ἱπ βεσμίμηι, Ἡΐετοι. 

ΗΙ. Ροΐξ οοπι. 7. Τξυϊτυτ σοπι. 2. σαρ. ν. ἴῃ Οοάϊοε ᾳς. Καὶ 

σὺ--- Σιὼν] ΕἸ ἐμ πιντῖς βτερὶς εαϊίροία βία δίοη, Ἡΐετοη. αὐχμώδης 
αυ ους ΧΠ], 23, 40, 153. Οοτηρὶ. ΟΥ̓}. ΑἸεχ. 1ϊ.. 443. ᾿ϑυγα- 

τὴρ Σιὼν] ϑυγατερ Σιων ΧΙ], ς΄, 87, οἵ, 198, 228. Ογηῖ!!. ΑἸεχ. 1. 
οἷς. ἐπὶ σὲ ἥξει] προς σε ηξει 22. ἐπὶ σὲ ἥξει διε. δὰ ἔπ. οοη,. σή 
6 σεπὶεί : εἰ ἱηργεάίειασ 2γἱπείρβαίμς ῥγίπεμς, τέσπμπὶ ὧδ Βαῤγίοπε π]ἐα 

δενιαίονι. Ἠΐετοθ. καὶ εἰσελεύσεται] καὶ ελευσεται 42, 87, 97, 

228, 310ο. ἡ ἀρχὴ] κα ἡ Οοπιρί. καὶ πρώτη ὅς. 84 ἢπ. ςοῃ,.] ἡ 

ἀρχὴ βασιλείας ἐκ Βαβυλῶνος ϑυγάτηρ Ἱερεσαλήμ. Ατῃ). Μ8. το (ο- 

ἀϊοες δεγρί!. ἢς ἔετε, οπη!Πὸ ἐκ Βαξυλῶνος, Αττι. ἘΔ. ἡ πρώτη βα- 

σιλεία} ἡ τορωτὴ και. βασιλεία το6. ἐκ Βαξυλῶνος] α εκ 86, τς3, 

440. Ογη!]!. ΑἸεχ. 1. οἷς, α 91. δαῦεῖ δι “,ν ΑἸεχ. ἐχ Βαξυλῶνος 

δις. δὰ ἤπ. ςοῃ,.} Ιερουσαλημ τὴ ϑυγατρι Σιων εκ Βαδυλωνος 310. 

τῇ ϑυγατρὶ Ἱερουσαλήμ] κα 240. , 

ΙΧ. ἔγνως κακὰ] εγνω κακα 62. εγνωσαν κακαὰ 230. μΆ βασι-- 

λεὺς οὐκ ἦν σοι] και μη βασιλευσουσι σοι τού, οὐκ ἦν σοι] οὐκ ἣν ἐν 

σοι 40, 42, 86, 1.3» 240. (ΟΠΡΪ. ἢ ἡ βουλή σου] μη βουλὴ σου 87, 

οἵ, 97, (228. υἱ νἱάετυτ) 310. α ἢ τού, 130, 311. μὴ ἢ βουλή σον 

᾿Αἰά. ὠπώλετὸο] “Ἔ απο σον 4ο. ὅτι κατεχράτ. σοῦ] οτι κατεχρατ. 

σοι 87, ο1) 97. οτι κατεχρατ. σε τού, 311. ΑΙεχ, φαυΐα οὐ ήπεογηπὶ 

ιε Ηϊετοαθ. ὡς τικτόσης] α ὡς Οοπιρὶ. Μεαξ. ρατίεγίεπίοπι ἢ Ἠ]ετοπ. 

νυν. ' ; 

Ὁ Χ, ἴΩδινε] ὀδύνει Οομρί. καὶ ἔγ[ιζε] α 87» 91» 97» 228, 310. 

Οοπιρὶ. Αἰεχ. Τβεοάογει. ἢ. τος. ϑυγάτηρ Σιὼν] ϑνγατερ Σιων 

ΧΙ], 49, ταν 87, 919 97. 1οό, 198, 228, 310, 311. ΑἸεχ. ὡς τίκτε- 

σα] ὡς αὶ τικτεσα 36, ς, 62, 147, 238. ΟΟΠΙΡΪ. ὡς τικτάση 97. 

διότι νῦν ἐξελεύση] διοτι νυν ἐξελευσεται οἵ, 97. ΑἸά, καὶ κατασχη- 

γώσεις] καὶ κατασκηνώσω σε Ατηι. Μ8. (Ατπι. Εάἀ. πιᾶαγρ.) καὶ 

κατασκηνώσεις---Βαξυλῶνος} αὶ οὐτῃ ἱπίεττηεά, 311. ἔκχεῖϑεν ῥύσεται 

σε] ἐκειϑὲν λυτρώσεται σε χ6. καὶ ἐκεῖϑεν λυτρώσεταί σε] καὶ εκει- 

ϑεν ρυσεται σὲ 26. κα 36, 147. Τπεοθοτεῖ. ἰ. οἷξ, ἐκ χειρὸς] ἐκ χει- 

ρῶν τηᾶτρ. 86. ὠπὸ χειρὸς ΟΟΠΗΡΙ. ἐχϑρῶν σ5] ργατηϊτ. τῶν (οπηρὶ. 

ΧΙ. ἐπισυνήχϑησαν] ἐπισυναχϑήσεται 22, 36, ξτ, 62, ος, (07. 

εχ οοττ. 147, 18ς, 228, 238. ΑἸά. επισυνηχϑὴ 26, 42, 49, 68, 87, 

οἵ, (το6. ἴογ. ἐπισυναχ,ΘῊ)} 153, 198, 233, 230) 310. ΑΙεχ. Τμβεοάο- 

τεῖ. ἰος. εἶς. εἐπισυναχϑήσονται (ΠΑΡ. αχϑησεται) 86. συνήχϑη 

Οομρί. ἐπί, σε ἔϑνη πολλὰ] εϑνη πολλὰ ἐπι σε (130. εϑνη δὶς ἴοτι) 

4τ1.. κα σολλὰ ΑἸ. Εά. λέγοντες} ργρτλῖῖ. οἱ ΧΙ], 26, 8ό, οἵ, 

97. τού, 130, 1ς3νγ 198, (228. πιᾶγρ. καὶ λᾶοι) 233) 310, 2311. ΑΙα, 

Αἰεχ. Ὑτβεοάοζεϊ. 1. οἱϊ. ῥγϑηῖττ. καὶ λοι 22, 46, ς΄, 62, 93) 114 

147, 1τ8ς, 238, 24.ὅ. ᾿Επιχαρέμεϑα] ἐπιχαρωμεϑα (2, 147. δευτε 

ἐπιχαρουμεϑα ος. Ατηι. ΜΒ. Ατπι. Ἐά4, Ζημιλίεπικε: Ηϊετοη. Ζαρί- 

είν Ψυὶς. καὶ ἐπόψονται] καὶ εἰδίτωσαν ΟομΡΙ. οἱ ὀφθαλμοὶ ! 

ἡμῶν] κοὲ 130, 311. ᾿ 
ΧΙΙ. Αὐτοὶ δὲ] καὶ αντοι ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 49, 1» 62, 86, 87, 

οἵ, 95, 97, τού, 130, 147, 153, 18ς, τοῦ, 228, 233, 218, 310, 311- 

ΑΙοχ. Τβοοάοτει. ]. οἷς. Ατηι. Μ5. Ασπη. Ἐά. ρῥγαπιε. καὶ ΑἸά... τὸν 

λογισμὸν] τους λογισμους 40. Οουρὶ. ὅτι συνήγαγεν] οτι οὐ συν- 

ἡγᾶγεν 31:1. ὡς δράγματα ἅλωνος] ὡς δραγμὰ αλωνός 40, 130, 

1ξ3, 211. ὡς δράγμα ἐν ἅλωνι Ατπι, Μ5. Ατη. Εἀ. , 

ΧΙΠΠΙ. ᾿Ανάςηϑι] αναςα (ΧΙ1. οοττ.) 26, 49, τού, τς3. 233: ΑἸεχ.: 

καὶ ἀλόα αὐτὲς} καὶ ἀλωα αντες 86, 147, 311. καὶ ἄλεσον αὐτὰς 

Οοιρί. ϑυγάτηρ Σιὼν] ϑνγάτερ Σιων ΧΙ], 26, 16, 40, 42, 49, 51: 

8), ο1, 97, τού, τς3, 108, 310, 311. ἌΪεχ, Ὑεοδοτγεί. 1. τοῖο, ῥγῶ- 

τηῖῖ. ὦ 110. καὶ τὰς ὁπλᾶς σου) και τα ὁπλα σον 233. ϑηήσομαι 

χαλκᾶς} ϑησωμαι χαλκᾶς 26. ϑησομαι χᾶλκα 233. α ϑήσομαι 

Δι. Μ8. Ατη. Ἑά.. καὶ κατατήξεις] καὶ λεπΊυνεις ΧΙ], 40, 425)91» 

τού, τς3) το8, 233. Αἰεχ. καὶ καταπατήσεις ἐν ἄυταις εϑνη, και 



ΚΕ Φ. ΙΝ. 

ΜΙΧΑΊΑ Σ. 

χαλχᾶρ' χαὶ ̓ χατατῆήξεις λαοὺς πολλούς, χαὶ ἀναϑήσεις τῷ Κυρίῳ τὸ πλῆσος αὐτῶν, καὶ τὴν 

ἰσχὺν αὐτῶν. τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. 

- 
Ἂ; Ν 

ΝΥΝ ἐμφραχϑήσεται ϑυγάτηρ ἐμφραγμῷ, ἑ συνοχὴν. ἔταξεν ἐφ᾽ ἡμᾶς, ἐν ἐπεί πατάξϑσιν ἐπὶ 
διαιγόνα τὰς φυλᾶς τϑῈ Ἰσραήλ. ᾿Καὶ σὺ Βηϑλεὲμ οἶκος Ἐφραϑὰ, ὀλιγοςὸς εἶ τϑ εἶναι ἐν χιλι- 

ἄσιν ᾿Ιόδχ' ἐκ σᾷ μοι ἐξελεύσεται, τῇ εἶναι εἰς ἄρχοντα τῷ ᾿Ισραὴλ, χαὶ ἔξοδοι αὐτῷ ἀπ᾿ ἀρχῆς 
ἐξ ἡ ἡμερῶν αἰῶνος. Διᾶτϑτο δώσει αὐτὲς ἕως χαιρδ τιχτέσης, τέξεται, καὶ οἱ ἐπίλοιποι τῶν ἀδελ- 
φῶν αὐτῶν ἐκιςρεψουσιν ἐ ἐπὶ τὰς υἱδς Ἰσραήλ. Καὶ ςήσεται χαὶ ὄψεται, χαὶ “ποιμανεῖ τὸ τοί- 

Ε βνιον αὐτὰ ἐν ἰσχύϊ Κύριος, καὶ ἐν τῇ δόξη ὀνόματος Κυρίε Θεδ αὐτῶν ὑπάρξεσι, διότι γῦν μεγα- 
λυνϑήσονται ἕως ἄχρων τῆς γῆς. Καὶ ἕςαι αὐτῇ εἰρήνη, ᾿Ασσὃρ ὅταν ἐπέλϑη ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν, 
χαὶ ὅταν ἐπιξῃ ἐπὶ τὴν χώραν ὑμῶν, χαὶ ἐν ας αν νι ἐπ αὐτὸν ἐπ]ὰ ποιμένες, χαὶ ὀχτὼ δή- 
ὙΜΑΤα ἀνθρώπων, Καὶ ποιμανᾶσι τὸ ᾿Ασσὸρ ἐν ῥομφαίᾳ, χαὶ τὴν γὴν. τῷ. Νεξδρωδ' ἐν τῇ ταϑον 

αὐτῆς" χαὶ ῥύσεται ἐχ τῷ ᾿Ασσδρ ὅταν ἐπέλϑη ἐπὶ τὴν γῆ» ὑμῶν, καὶ ὅταν ἐπιξῇ ἐπὶ τὰ. ὅρια 
ὑμῶν. Καὶ ἕςαι τὸ ὑπόλειμμα τῇ ᾿Ιαχὼδ ἐν τοῖς ἐϑνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν πολλῶν, ὡς δρόσος παρὰ 

Κυρίε πίπ]εσα, καὶ ὡς ἄρνες ἐπὶ ἄγρωςιν, ὅπως μὴ συναχθῇ μηδεὶς, μηδὲ ὑποςῇ ἐν υἱοῖς ἀνϑιρώπων. 

λεπΊυνεις 22, 36, ςτ,238. ἔς, πῇ καὶ κατάξεις ἐν αὐτοις, 240. ΤΒεο- 
ἀοτεῖ. 1. εἰ. -Ἑ εν αὐτοῖς εϑνη καὶ λεπίυνεις 23, 40, 62, 86, 87, 97, 

147, 228, 240, 210. ΑΙά. -Ἐ εδάειῃ, πα ἐν αὐταῖς, ος» 185. -«Γ ἐα- 
ἄεηι, ηἸἢ λεπἼυνης, 230. καὶ πατάξεις Οομρὶ. καὶ κατατήξεις λαὲς 

πολλὲς] καὶ λεπίυνεις πολλὲς καὶ κατατήξεις αὐτοῖς εϑνὴ 120. ἤς, 
ΠΙΩ͂ ἐν αὐτοῖς, 311. λαὲς πολλὲς] ἐν αὐτοῖς εϑνη 110. -Ἐ καὶ 

λεπΊ)υνεῖς ἐν αὐταῖς ἔϑνη Δ. Μ8. Απῃ. Εά. καὶ ἀναϑήσεις] και 

ἄἀναϑησει 62. καὶ ἀναϑήσεις---σλῆϑος αὐτῶν] εἰ νονεδὶς Ζροπεῖπο 
τα μάϊπεηε ἐογεσι Ηλετοθη. εἰ ἐπέεγβεῖες ομεῖπο γαρίπας εογρα Μ αἷρ. 

τὸ τληϑός αὐτῶν] α το 87. Ὑβεοάοτεῖ. 1. οἶς. ργϑεπηῖτῖ. καὶ 130, 311. 
καὶ τὴν ἰσχὺν] καὶ τὸν λετον τηᾶγρ. 86. 

Ι. Νὺν ἐμφραχϑήσεται] νυν εὐφρανθήσεται 62, 147. Ργατηῖῖ. 
καὶ 97, 228, 310. ϑυγατηρ)] - Εφραιμ ΧΙ], (22, 91. ἔργα [ἴη. 

" 8.τὴ. ἴες.) “6, 36, 40, 40. τοό, 1.3, 198, 233. ΑἸΙεχ. ϑυγατερ Εφραιμ 

ό2, 147. (228. εχ οοττ, 8Ὁ ]. 3.) ἐμφραγμῷ] εν φραγμὼω 36, 40, 
42,490. ξ1) 86, ος, 97, τού, 110, 1ς3, 18ς.) 108, (228. εχ σοΙτ. ΔὉ 8]. 

ἸΏ.) 233. 238, 210, 311. συνοχὴν] ργρπιϊ. ὅτι Αὐτη. Μ8. Αγπι. 
Ἑά. ἔταξεν] ἐταξζαν 22. ἐφ᾽ ἡμᾶς} ἐφ᾿ υμας 22, 16, 49, ςτ, 68, 

86, ος, Ιοό, 130, 1479) 18ς, 228, 238, 240, 311. Αἰά. Ατηϊ. Μ5. 

(Αγ. ἘΔ. τπᾶγρ. αὐ Εά.) δῖαν. Οὔἶγορ. ἐν ῥαδϑῳ] αὶ ἐν ος, 18ς. 
ἐπὶ σιαγόνα] ἐπι σιαγονας 11], 36, 40, ὅΣ, τού, 147, 233. τέρι σι- 
αγωνα τηᾶτρ, 86. α ἐπὶ 311. Αγ. Εὰά, ἐπὶ σιαγόνα δζο. δὰ ἔῃ. οοη1. 
τας σιαγονας αὐτῶν 1ζ3. τὰς φυλὰς] τας ὥνλὰᾶὰς 68. τον Χριτὴν 

τηᾶγρ. 86. 

Ἡ. Καὶ σὺ Βηϑλεὲμ] και συ ἤϑλεεμ 147). καὶ σὺ οἶκος τῇ Βηϑ- 
λεὲμ Οοπιρί. οἶκος ᾿Ἐφραϑα] οἰκος τε Ἐφραϑα ΧΙ], 22,23, 56, 36, 

42. 43, 405) ς1,62, Ο15) 95) 97) 147. 153, 18ς, 228, 233, 238, 310, 
411ι. Αἴεχ. Ογη!]]. ΑἸοχ. ἱν. 132. (( , ν. 26ς. εἴ 41.) οἶκος του Ευ- 
φρανϑα Ιοό. γῆ Ιπδὰ οἴκος τὰ Εφραθα τοϑ. τῇ Εὐφραϑὰ Οομρρὶ. 
γἹ ̓Ιόδα Τυπίη. Μ. Ρ. ς ς. Οἡρεη. 1. τόο. εἴ αἱ. (ΟΕ, 11. 230.) ΟΒεγίοίξ, 
ἱ, κόι. (ΟΕ, νἱ. 397. εἰ α'.} Ὑ Βεοάοτει. 111. 389. ᾿ ὀλιγοςὸς εἶ] ρῥγα- 
τα, μη 225) 26, 36, 40, ξτ, 61, 62, 8ό, 87,9, 95, 97. 1οό, 114, 147» 

18ς, 228, 228, 239, 240,310ο. ἐδαμῶς ἐλαχίςη εἰ Τυῆίη. Μ. Ομιγί- 
οἵξ. 1. οἶς, πεφμαφμάηε πιϊπίπσια ἐς Ἠ]εῖοθ. τῇ εἶναι] ἐν τοις ἡγεμόσιν 

26. Ῥηδετηῖτι, ἐν τοις ἡγεμόσιν 49. Ργξετηϊ. συ 233. ἐξ σξ] ἐξ οὗ 
26. ἐκ σᾷ γὼρ ϑῖαν. Μοίᾳ-. ἐκ σϑ--- Ἰσραὴλ] ἐκ σὰ γὰρ ἐξελεύσεταί 
μοι ἡγέμενος Ὑεοάοτεῖ. ἵν. 43τ: μοι ἐξελεύσεται] -Ἐ ἡγέμενος Αἴεχ. 
Ευΐεδ. Ῥείη. Ενδηρ. Ρ. 275. τῇ Ἰσραὴλ] εν τω Ἰσραὴλ ΧΙ], 22, 26, 
26, 42, 49: ς1ῖ, 62, 86, 879 91) 95» 97. 1ού, 114. 130, 1479) 18ς, 108, 

228, 238, 240, 310, 311. (πρὶ. Αἰεκ. δῖαν. Μοίᾳ. τω Ἰσραὴλ 40, 

1ς3. Ῥγοοορ. ἴα Οἱ. ΝΊς. τοη). ἷ. Ρ. τόδ. ἐπι τω Ισραηλ 4ς. καὶ 
ἔξοδοι αὐτῷ] καὶ αἱ εζοδοι αὐτε 22, 26, 36, 40, 42, 49, ξ1, 95. 97, τού, 
147, τς, τϑς, το8, 228, 238. (3το. ουπὶ αἱ ρυπᾶεῖς ποίαῖ.) Οοιηρὶ. 
ΑΙεχ. Ὑτβεοάοτει. 1. οἷ, π᾿ ἀρχῆς} ἀπαρχῆς (βο) 36,228. ἐξ 
ἡμερῶν αἰῶνος] εξ αἰωνος εἶ ἡμέρων 147. ἀφ᾽ ἡμερῶν αἰῶνος Ὑεοάο- 
τεῖ. 1. οἷξ. ἡμερῶν κόσμου Ατηι. Ἐά. 

111. Διατῶτο δώσει αὐτὰς} διατατο δώσεις αὐτες (22. ̓ δωσεις ΘΧ 

ΠΟΥΤ, ἃ τη. ἴε0.} 1ς3. αὐτὲς] αὐτρις τοῦ. αὐτω 228. ἕως καιρ8] 

ὡς καιροὺς 130. ἕως καίρες 311. καὶ οἱ ἐπιλ. τῶν ἄδελφ. αὐτῶν] 
δἰ γεἰίφεῖις “,αίγιμα Ἡΐεῖοθ. τῶν ἀδελφῶν αὐτῶν] των αδελφων αντε 

νοΣσ. ΙΥ. 
.. 

.238. Οοπιρί. ΑΙεχ. 

42γξ1,9ς, 18ς, 238, 240. Απη. Μί8. Ατηχ. Εὰ. τῶν αἀδελφων αὐτες 
87,91,79 228, 310. τῶν αδελφων αὐτοῖς τού. τὼν ἀδελφὼν σε 147. 
ἐπιςρέψουσιν) α 36. , 

ΙΝ. καὶ ὄψεται] κα (οτ. ἀἀΐοτ. 410 αἱ. τι.) Οοπιρί. τὸ ποίμνιον αὐ- 
ΤΕ] Ὺ (οι. δάϊίογ. 80 4]. πγ.} (οηηρὶ. Κύριος] Κυρικ 62, 147. Οοπιρὶ. 
χαὶ ἐν τῇ δόξῃ] καὶ ἐν ισχνι (πιᾶγρ. υἱ ἱπ Ἐ4.) 228. ὀνόματος Κυ- 
ρίου] τε ονοματος τε Κυριε Χ]1. ῥγατηἶτ. τα 26, 36, 42, ἐς, 49, τού, 
1ς35) 108. Οοηρὶ. Αἰεχ. Ευΐεδ. Πεπι. Ενδηρ. Ρ. 340. 2344. Θεξ αὖ- 
τῶν] ῥργϑπηϊί. τα ΧΙ], 22, 26, 26, 42, 49) ς1, 9ς, τού, 153» ιϑς,253, 
238. Οομρ!. Αἰεχ. τὲ ες αὐτὰ 4ς. Θεξ αὐτὰ 2. , αὐτῶν ϑῖαν. 
Οἴἶτοε. ὑπάρξουσι] ὑπαρξωσιν 26. ργεπιῖιῖ, ἐκεῖ ϑίδν. Οἰγορ. 
διότι νὺν μεγαλυνθήσονται] διοτι γυν μεγαλυνϑησεται 22, 42, ς1,02, 
ος; 147. 153, τϑς, 238, 240. Οοπιρί. ἕως ἄκρων] εως ἀκρε 86, 240. 
τῆς Ὑ54}] α τῆς 147. Οοπηρὶ. 

Υ. Καὶ ἔςαι αὐτῇ] και ἐραι αὕτη .ὅ, 26, 49, 5; 8ό, τού, 130, 
228, 238, 311. καὶ ἐςᾶι αὐτὴ ος, 153) 18ς. καὶ αὕτη ἔγαι Οοπνρῖ. 

Καὶ ἔραι αὐτῇ εἰρήνη] Εε εν: ἦκες ραχ : Ηϊδετοθ. εἰρήνη] ῥγαετηϊ. ἡ 
26, 36, 40, 453, ςι, ό;, 86, ος, τού, 147, 153», 18ς, (228. ἔργα [1π.} 

᾿Ασσὲρ ὅταν) οταν Ασσυριος ΧΙ], 22, 23, 26, 
40, 49, 86, τοῦ, 1τς3, τοῦ, 233, 230. Αἰεχ. Ευΐεθ. [εην. Ενδηρ. Ρ. 
34ς. οταν ὁ Ασσυριος 36, 42, ξτ,),062, 95, 114) 147, 1ι8ς, 238. (οιῃρί. 

Ασσυριος οταν 87, 91) 07. 228, 310. ᾿Ασσοὺρ ὅταν ἐπέλϑῃ] οταν 
ἐπελϑη Ασσυριος 130,311. ὅταν ᾿Ασσύριοι ἐπέλθωσιν Οδοτσ. ἐπ- 
ἐλϑῃ} ἔλϑη Οοηρὶ. ἐπὶ τὴν γῆν ὑμῶν] ἐπὶ τὴν γὴν ἡμῶν τς3. 
Οὐπιρί. ὑμῶν ρηπιο---ὑμῶν {δουηά0} αὶ ἀΠεγαεγ. οὐπὶ ἰπίοττηεί. 
(49. τἀζοτῖρι. τπηᾶγρ.) οἵ. δάζογίρι. 8Ὁ αἱ. πὶ. καὶ ὅταν ἐπιθ}] α και 
ξι. καὶ οτὰν αποῦη 95, ιτἈ8ς. ἐπὶ τὴν χώραν ὑμῶν] ἐπὶ τὴν χώραν 
ἡμῶν Οοπιρί. καὶ ἐπεγερϑήσονται καὶ ἐγερϑησόνται. 49, 45, 87. 
Ογη!!. ΑΙεχ. ἢ. ὅόο. καὶ ἐπεγερεῖ 2 Οὐοάϊοες δεγεῖϊ. καὶ ἐπεγερϑή- 
σονται---ποιμένες] καὶ ἐπεγερεῖ ἐπ᾿ αὐτὸν πέντε ποιμένας (πηᾶγρ. υἱ 
Ἐάὰ. Ἀοπι.) Αττη. ΕἘά. ἐπ᾽ αὐτὸν] α 87, (τ. ἔργα Τοτῖρι. δ αἱ. π}.) 
97, (228. δαἀΐοτίρε. πηᾶγρ.) 310. ΑἸά. ἑηήα ποιμένες] ἴπρτα ποιμενες 
δαϊοτιρε. 80 1]. πη. βασιλεῖς οΙ. επΊα μηνες 97) 228. Αἰά. ἑπῆ]ὰ ποι- 
μένας 2 Οοάΐοες δεγρὶ!. ἑπΊῶ τοοιμένες ὅτε. δὰ ἤῃ. ςοπ,.] ,ῥέδρι 
βαβογες εἰ οὐἶο νογγες ἀομιίπιμπ. ϑγτ. Βατ- ἘΘΌγ. οὐαὶ Εά4, Ἀοπ. καὶ 

ὀκτὼ δϑήματα) ἴαρτα δηγματα {οτῖρι. «Ὁ αἷ. τη. πληϑυς οἵ. καὶ ὀχτὼ 
τάγματα Δττα. Μῖ8. Ατπι. Εά. 

ΥΙ. τὸ ᾿Ασσὲρ] τὸν Ασσερ 49, ει, 8ό, Ἢ του δ, 233. ΕξωΩὲ 
ΑΙ4. τῇ Νεδρὼδ]) τε Νεδρωθ 23, 97, 310. ΑΙά, τα Νευρο 62. τε 
Νεδροδ 147. τὰ Νεδρωω (οοστ. δὺ δἷ. πὶ. υἵ ἰη ἘΔ.) 228. Νενινοά 

Ηΐετοθ, ἐν τῇ τάφρῳ αὐτῆς] εν τὴ ταφρω αὐτῇ 40, 1ς3. (οηΡΐ. ἐν 
τω ταφρὼ αὐτῆς 87, 97, 310. ΑΙά., καὶ ῥύσεται] -Ἐ σε 22, 42, 40. 
κι, 2, οἵἷς9ς), 97, 1479) 1τ8ς, 238,240, 310. Αγ. Μ8. (Απη. Εά. δ. 

πμας.) καὶ ρυσομαι σὲ 36. -᾿ καὶ σε 228. ὅταν ἐπέλϑη) οταν 
ἐλϑὴ 40, 87, Ο1» 97. 228, 310. ΟΟΜΊΡΙ: ἐπὶ τὰ ὅρια ὑμῶν] ἐπι τὰ 

ορή ὑμῶν 26. 
ΨΙΙ. Τοίυπι σοτητηα ἀδεῖξ τοό. Καὶ ἔγαι] α καὶ Οοπιρὶ. τὸ 

ὑπόλειμμα } ἴαρτα (οτἱρῖ. 80 αἱ. πὶ. ὁ ὁ ευσεξης οι. τὸ ὑπόλειμμα "τοῦ ΄ 
Ἰακὼβ] τω Ιακωδ το υπολειμμὰ τς3. τῇ Ἰακὼδ] α τὲ 4.0. ἕν τοῖς 
ἔϑνεσιν] αἀΐοτ. τπηᾶτρ,. Δ εδάδθιῃ πὶ. 9}. α 310. Οὐπρὶ. παρὰ Κυρίε 
αἰπῆουσα] τταρωκυπίουσα 490. τίπ]ουσα] ἐπιπιπίουσα 22, 16) 42, 
Μ ' 
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ΜΙΧΑΊΙΑ Σ. 

Καὶ ἔςαι τὸ ὑπόλειμμα Ἰακὼξ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν ἐν μέσῳ λαῶν “πολλῶν, ὡς λέων ἐν χτήνεσιν ἐν τῷ. 8, 

"- ἣν ᾿ ᾿ 4 β Ἃ ΄ σ΄ ΄ Ν “΄ ςε  ν 

δρυμῷ, καὶ ὡς σκύμνος ἐν ποιμνίοις προβάτων, ὃν τρόπον ὅταν διέλθῃ, χαὶ διαςείλας ἁρπάσῃ, 

Κεφιν. 

χαὶ μὴ ἢ ὁ ἐξαιρέμενος. Ὑψωθήσεται ἡ χείρ σου ἐπὶ τὸς ϑλίξοντάς σε, καὶ πάντες οἱ ἐχϑροί 9. 
᾿ς Η -«««Φῳε57 2 ᾿ ΄ 5 Ἵ ΄ )ο͵ 

σου ἐξολοϑρευϑήσονται. Καὶ ἔςαι ἐν τὴ ἡμέρᾷ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος, ἐξολοδρεύσω τοὺς ἵππους 
ἅρματά σα, Καὶ ἐξολοϑρεύσω τὰς “πόλεις τῆς γῆς σᾶ, καὶ ἐξαρῶ - 9 βα 

ἐκ μέσου σου, καὶ ἀπολὼ τὰ 
“7 ν 2 ΄᾿ “΄ “2 ν ΄ Ν "οἵ Ζ 3 “ ω ν 3 9 

“π΄Τάντὰα τὰ ὀχυρωμᾶτα σΞ" Και ἐξολοϑρεύσω το Φ ὑμᾶχα σὰ εἴ ΤΩ χείρων σοῦ, ζα!ι αχοῷ εγ- 

᾽ 
΄ Ν, Ἶ δ Ἂς ΄ 3 7 

γόμενοι οὐκ ἔσονται ἐν σοί" Καὶ ἐξολοθρεύσω τὰ γλυπ]ά σου, χαὶ τὰς ςηλᾶς σοὺ ἐκ μέσ σξ, 
“ΣΦ᾽. Σ) ω ΄“ Ν 29 ’ὔ .» 2 ’ Ἢ 

καὶ ἐκ ἔτι μὴ. πτροσχυνήσεις τοῖς ἔργοις τῶν χείρων σου.. Καὶ ἐχχόψω τὰ ἄλση ἐχ μέσε σα, καὶ 
ᾧ ἊΣ ᾿ς Ζ Νῇ ΄ ». »Ἀ»᾽ “Ὁ ν 292 9 “ 7}ἦ δί 3 μ χϑ ᾽ ϑ᾽ ῷ 

ἀφανιῶ τὰς πόλεις σου. Καὶ “ποιήσω ἐν ὀργῇ χαὶ ἐν ϑυμῷ ἐκδίχησιν ἐν τοῖς εὔνεσιν, ἀγδ᾿ ὧν 

οὐχ εἰσήχϑσαν. 

ΑΚΟΥΣΑΤΕ δὴ λόγον: Κύριος χύριος εἶπεν, ᾿Ανάςηϑι, χρίϑητι τρὸς τὰ ὕρη, καὶ ἀχεσάτωσαν 

βενοὶ φωνήν σᾶ. ᾿Αχόσατε ὄρη τὴν χρίσιν. τῇ Κυρίε, καὶ αἱ φάραγίες ϑεμέλια τῆς γῆς, ὅτι χρίσις 2. 
ΠΝ “--ς ρ 3 Ν Υ ΄ ΄ 59 ΄ ΄ Ἂν 

τῷ Κυρίῳ. πρὸς τὸν λαὸν αὐτῷ, χαὶ μετὰ τῇ ᾿Ισραὴλ διελεγχϑήσεται. Λαὸς μδ, τί ἐποίησᾶ σοι, 3 

Ἂν 

3 2 Ν 7 Ν ΄ Ν ΔΝ Ν}) 

καὶ ἐξ οἴχου δαλείας ἐλυτρωσάμην σε, καὶ ἐξαπέςειλα πρὸ ππροσὼπδ σου τὸν Μωσῆν, χαι Αα- 

Ν 1 ’ὔ ΄ ΄΄ Ν ΄,Κ ΄ ἊΣ Ν Ν' - 

ρῶν, χαὶ Μαριάμ. Λαὸς μου μνήσϑητι δὴ, τί ἐξελεύσατο χατὰ σὰ Βαλακ βασιλεὺς Μωαξ, χαὶ 
“" "“Ὃ ὶ 2 “ “ ΄“- ἣν Ὡ ! “--. ς 

τί ἀπεκρίϑη αὐτῷ Βααλὰμ υἱὸς τῷ Βεὼρ, ἀπὸ τῶν σχοίνων Ἑως τὸ Ταλγάλ, ὁπὼς γνωσθη ἡ δι- 

ςι, 62, 95, 147, 18ς, 238. καταπιπίουσα 4.0. ὕπως μὴ συναχϑῊ} 

οπὼς μὴ ἐναχϑη (36. τπᾶτρ. υἱ ἴῃ Ἐἀ.) 49. οπως μῆδε συναχ ]Ὴ 62, 

.147. μη 68. ΑΙά. μηδεὶς] μηδὲ εἷς 86, 87, 97, 130, 228, 310, 311. 

ΑΙἸ4. κα ὅ2, 147, 240. μηδὲ ὑποςἢ} μὴ ὑποςὴ 23. δὲ ὑποςὴ 1ς 3. 

λα ὑποςῃ 233. 
ΨΙΠΠ. τὸ ὑπολείμμα) το χαταλειμμα 86, 240. τι υπολειμμοῦ 

τιϑς. Ἰακῶὼδ] ρῥγγηϊς. τε ΧΙ, 22, 23, 26, 36, 40, 62, 86, 87, ος, 

97» 1οό, 147.» 153» ιτΚϑς, 198, 228,233, 238, 310. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. ἐν 

κτήνεσιν] ἐν τοῖς κτήνεσιν 22,51) 62,05 1479 18ς. Ἐυΐερ. εηι. ἔνδηρ. 

Ρ.81:. ἐν τῷ δρυμῷ] του δρυμου 22, 36, 62, 86, ος, 147, 18ξ, 218, 

440. Επζεῦ. 1. οἶς. ΑἸτη. Μ5. Ατπι. ἘΔ. τὰ δρομε 51. ἐν ποιμνίοις] 

ἐν σοιμνιωθι. ὃν τρόπον] α 130. ὅταν διέλθῃ] οταν ελϑη 26, 49, 

86. καὶ διαςείλας] και διαςειλη 1.3. ὥρπάσῃ] ἀρπάσει ὅ2. ἀρ- 

πασαι τς3. καὶ μὴ ἢ] καὶ οὐ μη ἦ τού, 239. ὁ ἐξαιρέμενος] ὁ 

ρυόμενος Χ]]. (οπνρὶ. 

ΙΧ. ἐπὶ τὰς ϑλιξοντάς σε] ἐπὶ τὰς ἐχϑρὲς (ρυιπέδῖ5 ποιαῖ. πὶ. ρεῖ- 

τηᾶ εἴ ἴῃ πιᾶγρ. ἔοτῖρί. υἱ 'π ἘΔ.) Ατη. Μ5. 
Χ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν ἐκεινη τη ἡμέρα ΧΙ], 40, τς3, 198, 233- 

Οοπιρὶ. ἐξολοϑρεύσω] ργρεπηῖτι. καὶ 91, 97. 228, 310. ΑΙά. τοὺς 
ἵππους] -Ἐ σου ΧΙ], 22, 26, 40, 42, 40) 51, ό:, 86, (91. ἴυρτὰ Το ρί. 

8} ἷ. πι. τῶν μη τιςευσαντων) 97. τού, 130, 147, 153, 233, 238, 230, 

240, 310, 311. Οομρὶ. ΑΙεχ. Αππῃ. Μ8. 12 Οοάϊοεβ ϑργρ!. δίαν. Ἴφωος 

ἐμὸς Ἡϊεῖοη. ἐκ μέσε σου] α σου"26. ἐν μέσω σα 8ό. καὶ ἀπολῶ 

ὅς. δὰ Άη. σοπ.} α 87, 310. 
ΧΙ. Ἔοιυπι σοπιπια ἀεεῖξς τς32. τάαντα---ἐξολοϑρεύσω ἴῃ σοχη. 

[ε4.} α οὐτπὶ ἰηϊεγπηεά. 233. 
ΧΙΙ. Καὶ ἐξολοθρεύσω] καὶ ἐξαρω ΧΙ], 23, 26, 36, 49, (86. πιάτο. 

ολεϑρευσω) 87, 91) 97. 1οό, 130, 1ς3, 108, 228, 239, 310, 311. ΑἸά. 
ΑΙοχ. Αση. Ἐά. τὸ φάρμακά σπ] ρτατηϊτ, τραντὰ τού, 233. ΑἸεχ. 
Ατηι. Μ8. Ατπι. Ἐά. για οβεία μα Ἡϊΐετοθ. χειρῶν σε--- χειρῶν σὰ 
ἴῃ: σοπι. {64.7 α αἰϊεγυῖγ. οὐπὶ ἰπιογπηθά. τς3. καὶ ἀποφϑεγγόμενοι] 
και ἀποφϑεγίομενου 1.4.7. ἐν σοί} α ἐν 62, 87,91,97, 130, 147» 228, 
410. (ομρί. ΑἸά. 

ΧΙΠΠΙ. καὶ τὰς ςηλᾶς σ6}] κα τας 62. χαὶ τῷ εἴδωλά σε δῖαν. Μοΐᾳ. 
᾿ μ λ 
εἰ βαίωας: μας Ἡϊεζοη. Ν αἶρ. καὶ οὐκ ἔτι μ᾽] καὶ οὐχ ετὶ οὐ ΜὮ 22. 

46, 42, ξῖ, 86, 2238. τοροσκυνήσεις} τροσκυνησης (ΧΙ, εχ οοττ.) 

22, 40, 51, 86, τού, 130, 228, 310, 211. ΟΟπρ]. τὡροσκυνήσει 62. 

ΧΙΝ. τὰ ἄλση) -ἰ- σου ΧΙ], 26, 42, 62, τού, 147, 239. Οομρρὶ. 
ΑΙεχ. καὶ ἀφανιῶ] καὶ αφανισω ΧΙ, 23, 26, 40, (62. ἴοτ. αφανη- 

σω) 87. 91, 9759 τού, 147, 228, 310. 
ΧΥ. ἐν ὀργῇ καὶ ἐν ϑυμῷ] ἐν ϑυμὼ καὶ εν οργη 23, 26, 42, τοῦ. 

ΑΙεκ. καὶ ἐν ϑυμῷ] κα ἐν 153. ἐκδίκησιν] ργρπιῖτε, καὶ ΧΠ]. ἐκ 
εἰσήκουσαν] -ἰ- μον 26, 42, τοό. Αἴεχ. δ5ϊαν. Μοΐίᾳ. οὐκ ἡκδσαν Οἱ,. 
211. 

2 3 ἕ ν κὁὶ ο᾽ . ᾿ . 

1... ᾿Ακούσατε---εἰπεν}] “ἀμάϊε φια Τονιίπης ἰοομίμς τος ἩΗϊετοη. 

᾿Ακέσατε δὴ] α δὴ 26, τοῦ, τς3. ϑῖαν. Μοίᾳ. ακέσετε δὴ 130, 228, 

ἄκβετε δη 311. ἀκέσατε νὺν Θεοῖς. λόγον---εἶπεν) ἃ ὁ Κυριος Κυ- 

ριος εἶπεν ἈΠ. ἃ «... εἰπε Κυριος (ας) 22. ἃ ὁ Κύριος εἰπε 23, 42, 

40. 68, 86, οἹΙ, 97, 130, 108, 228, 310, 311. Οοπρὶ. ΑἸά. λογον Κυ- 

ριου ἃ ὁ Κυριος εἶπεν 26, τού. ἔς, ἔπε ὁ, 233. ἃ εἶπεν ὁ Κυριος 16. 

ῆς, ἤμῃε ὁ, ςι, ό2, 87» 147» 238, 240. αν. Μοίᾳ. ἃ Κυριος εἰπὲ 40. 

τεεδια" Κυριος εἶπε 153. λογον Κυριε 230, λόγον Κυρίου, ἃ ὃ Κύριος 

εἶπεν ΑἸΙεχ. λόγον ὃν ὁ Κύριος εἶπεν Οεογξ. τῦτο ὃ εἶπε Κύριος Αγ. 

Μ5. (Απη. ΕΑ. αἱ. ταῦτα ἃ εἶπεν ὁ Κύριος.) τότε χάριν εἶπε Κύριος 

ϑίαν. Οἴτορ. Κύριος κύριος] {επιεὶ ταμταπι ΒΑΠ]. Μ. ἷ. 413. κρί- 

ϑητι ργξπιῖει. καὶ ΧΙ], 26, 36, 40, 42, 49, 62, 8ό, τού, 130, 147, 

1ς3, 233, 311. ΑΙοχ. ΟΥΠΪ!. ΑΙεχ. ἢ. 2. καὶ ἀκεσάτωσαν] α και 

“6,86. καὶ ἀκεσάτωσαν δζς. δὰ δη. σοπι.} α ΒΑΗΙ. Μ. 1. εἷϊ. βε- 

νοὶ Ῥγαπηῖτῖ. οἱ ΧΙ], 26, 36, 4, 42, (86. πιᾶγρ. λαοι) τού, 153, 233, 

230. Οοπιρῖ. Αἰεχ. λαοὶ ΑΙά. φωνήν σου} φωνης σου 26, 40, 147, 

1ς3. Ργαπηῖτε. τὴν 42. ΑἸά. Ογτ]!. ΑἸεχ. 1. οἷϊ, ἀκ 62. ' 

11. ᾿Ακάσατε ὅρη] ακεσατε βενοι 1Π|, (ΧΠ,. πιᾶγρ. 0ΡΠ) 22, 23; 

40, 42, 40, ς΄, 86, ος. τού, 114» 147. 1535 18ς, το8,233,238, 230, 
240, 311. Ογη!]. ΑΙεχ. 1. οἶς, Ασηι. Μ5. Ασπι. Ἐά. αἀκόσατε οἱ βε- 

νοι 26,,16. κό2. ἀκέσατε λαοὶ Οοτηρί. αἱ φάραγίες} αἱ φαρυγ- 

γες ος. κα αἱ Οοπιρί. ἀκόσατε φάραγίες ΟΠ γίοίι. ἵ,, 452. (Οἔ ν. 

224. εἴ 4.) ϑεμέλια] ργευίτς. τα ὅ2, 147. ΟΒιγίος. 1. οἷξ, ιϑς. 

Ρτατηϊε. καὶ Απτω. Μ8. Ασηι. ἙἘά. τῷ Κυρίῳ] τὰ Κυρίε ΑΙά. καὶ 

μετὰ τὰ Ἰσραὴλ] α τῷ ΑΙά. καὶ μετὰ τῷ λαξ αὐτὰ ΒαΠ]. Μ. Ἰ. οἰξ. 

διελεγχϑήσεται] ἐλεγχϑησεται ΧΗ. διαλεχϑήσεται 65, 86, τού, 

(130, τς3. ἴογ. διελεχϑ.} 147, 311. Οοταρί. ᾿ΑἸά. ΒαΠ]. Μ. 1. οἷἶξ, 

1Π. ἢ τί ἐλύπησα σε] α Οοπιρὶ. μαθεῖ Ὁ Ἢ Αἴεχκ. ἢ τί ἡδικη- 

σά σε Ομιγίοῇ. 1“. γ68. (ΟΕ, 1. 124. εἰ 41.) ἐλύπησα σε} τ. 1.53: 

παρηνώχλησά σοι] τταρηνωχλησᾶ σε 62, 147. ἴ{. 1.53. 

ΙΝ. ἀνήγαγόν σε] ἀνῆγον σε 62, 147. ἀνήγαγον αὐτὰς ΟἸκγήοί. 

ν. 2Ζ6ρ. ἐξήγαγόν σε δῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἐξ οἴκου] κα και 49. ἐλυ- 

τρωσάμην σε] ελυτρωσα σε 1 (3. ἐλυτρωσάμην αὐτὲς ΟἸγίοί. 1. οἷξ, 

καὶ ἐξαπέςειλα} α καὶ Οοπιρί. καὶ ὠπέσειλα Ογη!!. ΑΙεχ. νοΐ. 1. 

Ραττ. ἵϊ. Ρ. 313. ορρὸ τοροσώπου σου] ἔμπροσϑέν σου Βα[ὶ. Μ. 1. φ10. 

τὸν Μωσῆν] α τὸν Οοτηρὶ. καὶ ᾿Ααρὼν] και τὸν Ααρὼν 311. καὶ 

Μαριάμ] κα καὶ ΑΙά. Ι 

Ἢ, μνήσϑητι δὴ} α δὴ 36, ςτ, 62, 95.147. 18 ς, 238. Οθοτρ. μνῆ- 

σϑητι δὲ 228. μνήσϑητι ϑίομαι Οοπιρ!. τί ἐξελεύσατο] τι ἐξελευ- 

σαντο τοό. κατὰὼ σὶ Βαλακ] κατα σε Βαλαακ 62, τού, 153. 8αν. 

Οἰἶἕτορ. α κατὰ σου 240. ἀπεκρίϑη αὐτῷ] ττ. ΧΙ], 22, 46, ςτ, 63, 

1475, 108, 233) 538. (ογΩρὶ. Βααλὰμ] Βαλαὰμ 49. 51» 62, 130, 

147, 233. Ομ]. ΑἸὰ. Βαίααιι Ἡΐετοθ. υἱὸς τῷ Βεὼρ] α τῇ 40, 87, 

97, 228, 310, 311. ΟΟπρ]. ΑἸά. . υἱος τε Βαιὼρ 40, τού. νιὸς Βαιωρ 

1320. ἀπὸ τῶν--Γαλγαλ] α οὐπὶ ἱπιεγπιθά. τού. “Ἢ δελοεπὶς είχε 

αἰ Οαἰραὶ Ἡϊετοα. ἀπὸ τῶν σχοίνων] ἀπὸ τῶν σχοινιῶν (22. ΘΟ’) 

23,07» 130, 228, 233, 311. ΑἸ4, « Μιπίομδς Οήρεῃ. 1. 32ς. ες 

7, 3. 7 ά . ς 75 ΄ 2....ὃ 2 (ϑητί Διό 32. ὦὖ όν 2 ἧς Αἰψύπ]ϑ 

ἢ τί ἐλύπησά σε; ἢ τί. παρηνωχλησὰ σοι ἀποχρισητι μοὶ... ιοτί ἀγηγαγὺν σε ἐκ γης Αἰγυπ|δ, 4 



ΠΡ ΜΙΧΑΊΑ Σ. 
ΚΞ ΕΦ. ΥἹ. 

,. 6. χαιοσύνη. τὰ Κυρίε. Εν τίνι χαταλάδω. τὸν Κύριον, ἀντιλήψομαι Θεα μου ὑψιςου . εἰ χαταλη- 
7. Ψομαι αὐτὸν ἐν ὁλοχαυτώμασιν, ἐν μόσχοις ἐνιαυσίοις ; Εἰ προσδέξεται Κύριος ἐν χιλιάσι χριῶν: 

ἢ ἐν μυριάσι χιμάρων ππιόγων ; εἰ δὼ «τρωτότοχά μου ὑπὲρ ἀσεδείας, χαρπὸν χοιλίας μου ὑπὲρ 
ἁμαρτίας ψυχῆς με; Εἰ ἀνηγγέλη σοι! ἄνθρωπε τί χαλόν ; ἢ τί Κύριος ἐχζητεῖ “παρὰ σξ, ἀλλ᾽ 

ἢ τὸ ποιεῖν χρίμα, χαὶ ἀγαπᾷν ἔλεον, χαὶ ἕτοιμον εἶναι τ ππορεύεσϑαι μετὰ Κυρίου Θεξβ σου: 

8. 

ὁλοκαυτώμασιν] α Οτερ. ΝΥ, 11. 4ς 2. 

. (ἈΪΟχ. 

41.) -Ἐ οπισϑςν 26. 

Ν ΄ ΩΣ 3 77 ᾿ ρὼ 

. Φωνὴ Κυρίε τῇ πόλει ἐπιχληϑήσεται, χαὶ σώσει φοδεμένους τὸ ὄνομα αὐτϑ- ἄχϑβε φυλὴ, χαὶ τίς 

χοσμῆσει πόλιν; Μὴ τὺρ χαὶ οἶκος ἀνόμε ϑησαυρίζων ϑησαυρὲς ἀνόμδὲ, χαὶ μετὰ ὕξρεως ἀδι- 
’ 3 ᾿ ΄ 9 “ἋΝΝΨΝ Ἂ 3 ᾿ , 9 ΄ 

. χίας, Εἰ δικαιωθήσεται. ἐν ζυγῷ ἄνομος, καὶ ἐν μαρσίππῳ ςάσμια δόλου, Ἐξ ὧν τὸν πσλβτου 
2) “ 3 ΄ Ψ ᾿ Ν ἰωὰ Σ 3 3 ΄ ᾿ ν᾽ ε ΄“ 9. “Ὁ ε 

αὐτῶν ἀσεξείας ἔπλησαν, χαὶ οἱ χατοιχᾶντες αὐτὴν ἐλάλεν Ψεύδη, χαὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν ὑψώϑη 
2 “|᾽,ἂ.ννΓἦῚ » τ ᾿ ΝΙΣΝ Ψ “ 3 “ 3 ω ΄ 
ἐν τῷ ςόματι αὕτων; Καὶ ἐγὼ ἄρξομφι τ πατάξαι σε, ἀφανιὼ σε ἐν ταῖς ἁμαρτίαις σε. Σὺ 

’ Ἢ ᾿ Ν 9 ΝΝ 3 φὉ Ν ᾿ ΄ 3 : ΄ςς ς᾽ 3 ΄ Νς': 3 Ν οἷ ΝΗ. 

φάγεσαι, χαὶ οὐ μὴ ἐμπλησϑής, χαὶ συσχοτάσει ἐν σοὶ, χαὶ ἐχνεύσει, χαὶ οὐ μὴ διασωθῆς, καὶ 

τὸ Γαλγαλ] εως τῶν Γαλγαλα 62, 147. ὕπως γνωσϑῃ} οπὼς ἂν 

γνωσϑη 87» 97, 228, 310. τῇ Κυρίᾳ] τε 86, 97, 130, 228, 310, 
41ι. ΑΙά. ἷ ὧν τ ᾿ 

ΝΊ. ᾽ν τίνι παν βδι ἀντὶ ((οτί. ἄν τι) καταλαξω 222. ὧν- 
τιλήψομαι] αντιληψωμαι 26. ργειηϊττ. καὶ οι. ἐπιλήψομαι Ἐυΐεδ. 
Ῥεπι. Ἐνδης. Ρ. 2725. ἀντιλήψομαι Θεξ με ὑψίςου) αὶ (υεϊρίαηι 
Ῥεμπε πισεπὶ ἐχοείμηι ἢ Ἡϊΐετοθ. Θεξ---καταλήψομαι) αὶ συπὶ ἰηΐεῖ- 

τηϑά. οἱ. Θεΐξ μου ὑψίςου} α μου τς3. Ογη!!. ΑἸεχ. νοἱ. 1. ρατῖ. Ἰ. 
Ρ- ςό, ς7. εἰ καταλήψομαι αὐτὸν] ἐνκαταλειψωμαι αὐτὸν “6. ἐν 

ἐν μόσχοις} ῥγατηϊ. ἢ 49. 

ἐν μεσ μοσχ. 62. Ῥτετηῖῖ. χαὶ Ατη). Μ8. Ασηγ. Εὰά, ἐνιαυσίοις 

ενιαυσιαιοις 40. (ὐοπηρὶ. 

ΟΨΙΙ. Εἰ προσδέξεται---κριῶν] δαεείρίαι οριΐππμς ἐπὶ οι δως ἀγίφίμτα 

Ηϊετγοη. 

ἢ προσδέξεται Κυριος 147. Εἰ τροσδέξ. Κύριος----σιόνων} 
α ουπὶ Ἰητεττηεή. Επήεῦ. 1. οἶς. εἰ προσδέξεται Κύριος ἐν ὁλοκαυτώμα- 
σιν. ΟἸνγίοῇ. 1, 666. οὐ προσδέξεται Κύριος ἐν τεολήϑεσι κριῶν, καὶ ἐκ 
ἐν μυριάσι μόσχων βοῦν, ΝΙΠΌ. Ρ. 332. ἐν χιλιάσιν] αὶ ἐν 147. 
κριῶν] ἄρνων 23. . ἢ ἐν μυριάσι) αν 86. 
πιόνων 111... χειμᾶρων (ἢ) τστονων 130. χειμάρρων τσιόνων 147,.233. 
ΑΙεχ. εἰ δῶ] εἰ ϑωσω 22, 36, 45, ςι, 62, 86, ος, ιτϑς, (228. εχ οοῖτ.) 
238, 240. ἢ δωσω 147. εἰ δῶ---κοιλίας μ5] εἰ δὼ πρωτότοκα κοιλίας 
μου Ἐυΐεν. 1. εἶ. τορωτότοκαώ μΕ} ττρωτοτοχον μα 1ς3. ὑπὲρ ὥσε- 
ξείας} - με 22, 36, 45, ςτ, 95») 147, ιτϑς, (228. {Ὠρτα [1π.}) 238, 240. 
ΟΙγίο, 1. 666. οι υπερ 56, 40, 68, 130, 1ς3»233.311. ἀσεβειας με 
86. (τοό. με ἱπίεῦ 1η. δ αἱ. τη.) ὑπὲρ ἁμαρτίας με Οοιηρ!. ὑπέρ με 
᾿ἀσεδείας Οτερ. Νγὴ; Ογτῖ!. ΑΙεχ. 1. 6. Βαθεῖ ὑπὲρ ἴῃ σπᾶν. τηΐῃ, ΑἸεχ. 

καρπὸν] καρπῶν 310. ὑπὲρ ἁμαρτίας] ὑπὲρ ὠσεξείας Οοπηρ!. ὑπὲρ 
ἁμαρτίας τῆς ψυχῆς με] ν ὑπὲρ ὡμαρτιῶν μου Οτερ. ΝΥ 1. οἰ, 

ΝΠ. Εἰ ἀνηγγέλη σοι] εἰ ! απηγίελασι σοι ὁχ ςοῖτ. ΧΙ. κα εἰ 22, 

23, ξ1, ΟἿ, 240, 311. εἰ ἀπηγίελη σοι 36, 4ο. απηγίελλει σοι 62, 
147). ανηγίελλει σοι (τηᾶγρ. ἀπηγίειλε σοι) 86. απηγ[ελη σοι 87, ος, 
97. 18ς, (228. εἰ δάίοτ, ἤιργα 11π.}) 210. Οοπιρὶ. εἰ ανηγίελλει σοὶ 
ιοό. απηγίειλα σοι ([υρτὰ ἔοτ. Ὁ εδάεπι πι. ἀπηγίελη σοι) 238. ἐΐ 
ἀπήγ[ειλέ σοι ΑΪά. ἀναγ[ελῶ σοι (ἸἨγγίοίε. νἱ. 12. ἀπηπμμίαίμηι ο 

“ἰδὲ Ἡϊοτοη. ἄνθρωπε] ἄνϑρωπος Οοπιρὶ. ἢ τί] καὶ τι 22, 36, 4.2, 

ξιῖ, όω, 86, 9ς, 147, 18ς, 238, 240. Βαῇ]. Μ. ;. 4οο. Ο[γίοῖς 1. οἷς. 

καὶ νὺν Ἰσραὴλ, τί Ογη}}. ΑἸεχ. νοὶ. ἵ, ρατῖ. 1, ρΡ. τ68.: Κύριος ἐκξη- 
τε } ἴγ. ΧΙ]. Κύριος ἐχζητὴ 26. ριον ἐζήτει ιςΆ. Κύριος ὁ Θεὸς 

ἐκζητεῖ ΟΠ γίοί. 1. 666. Κύριος ὁ ὁ Θεὸς ἐπιζητεῖ Ογηῖ. ΑΙεχ. 1. οἷϊ., 

παρὰ σἈ] σερι σδ τς1. ἀλλ᾽ ἢ] αλλ᾽ εἰ 62. τῷ Ὗ σοιεῖν κρίμα] 

τδτο σοιειν χριμα 26. -Ἐ καὶ δικαιοσυνὴν 36, 40, 238, 239. ΟΠ γίοῖ. 

Ι. εἶ. τὸ ὥοιεῖιν χριμῶ 975. 228, 310. Οήρεη. ἱ. 112. Β4Π]. Μ.. 1. οἶτ, 

ἔλεον] ἔλεος 23) 26, 40, 409, 97, τού, 130, 1ς3, 198, 228, 233, 310, 

411. Οοπιρί. Αἰεχ. Ογηῖ!!. ΑἸεχ. 1. οἷς. εἴ α΄. καὶ ἕτοιμον εἶναι] και 

ἑτοῖμοι εἰναί 40. καὶ ἑτοιμάζεσϑαι ΒΑΗ͂Ϊ, Μ. 1. οἶϊ, τῷ πορεύεσϑα!] 
Ἔ σε 22, 36, ς΄, ὅ2,0ς, 147. 1ι8ς, (228. εχ σοττ. 8Ὁ 8]. π1.) 238, 240. 
Ομεγίοί. νἱ. τ2. τῷ πορευϑηναι μὲ 49. τὰ ρ1-. μετὰ Κυρίου] 
πίσω Κυριου 22, 36, ξ1, 653, 86, ος, 147, τᾶς, (228. εχ σοττ. δῷ αἱ. 

τη.) 2328, 24ο. Ευΐεῦ. ΟΠ γίοί. 1. οἶἴ, Αγ. Μϑ. Ασῃ). ΕἘά. κατα 
τροσωπὸν Κυριου 40. κα Κυριου 87, 97,130, 310, 311. ΟΟμΡΪ. Θεξ 

σ8]} ῥγαυητε. τα 229 36, 42, 49, ςῖ, ὅ2, 8ό, ος, τοό, 147, 18ς) 238. 
Οοπιρὶ. Ευΐεθ. ΒαΩ!. Μ. Ομγγίοῖ. 1. εἷς. (Οἐ, ΟἸνγίοῖ. χίὶ, τας. εἴ 

α Θεξ σεοζρ. 
τῇ πόλει] αὶ τῇ ΟΟμΠΡΙ. ΙΧ. ἐπικληϑήσεται] κληθήσεται 42. 

87» 915,97». 130, (228. οοιτ. υἱ ἴα ἘΔ.) 310, 311. ἐπιδληϑήσεται 147. 

“καὶ σώσει] καὶ σωσὴ 311. φοβουμένους} ρταπηῖτῖ. τους 26, 40, τού. 

Εἰ προσδέξεται Κύριος) εἰ προσδέξεται ὁ ὁ Κυριος 26, 49. 

χιμάρων τειόνων} ἄρνων. 

ΑΙεχ. καὶ τίς] α καὶ 229. 53, 36, 42, ξι, 86, ος, τϑὃς, 438. τι 40, 

όξ, 147. καὶ τι τοῦ, τς3. Βαδεῖ τίς ἴῃ σμαγ. πιὶπ. ΑἸεχ. καὶ τίς 
κασμήσει τοόλιν] καὶ τίς σε κοσμήσει δἷαν. Οἴἶτορ. “ εν. 

Χ. καὶ οἶκος] ἢ οἶκος Ογη}}. ΑἸεχ. {1 ἃς, καὶ οἶκος νόμου] 

καὶ οἰκὸς ἀνομων 111, ΧΙ], 26, 36, 40, 49. τού, 1ς 3. ϑησαυρίζων] 
"ἰού. ἀνόμους] ανομιας (Χ]], σοττ. υἱ ἰη Εά.) 26, 36, 49, τοῦ, 
153) 108, (228. εχ οοττ. ΔὉ 4]. πν.} 233. Αἰεχ. Ουχ!!, ΑΙοχ. ἰοο. εἶξ. 
καὶ μετὰ ὕδρεως} μαᾶθεῖ καὶ ἰη οἰαγαέξ. πη. Αἰεχ. ἀδικίας] αδικια 

ΧΙ], 26, 68, τού, 130, 198, 311. Αἴεχ. Ογη!}. Αἰοχ. 1]. οἷτ, 

62, 147. ἄδικα Οομρρὶ. 
ΧΙ. Εἰ δικαιωθήσεται) ργϑετηῖ, καὶ ΧΙ], 26, 8ό, 1ού, 233. Αἴεχ. 

ἢ δικαιωθήσεται 147. ἄνομος] αδικος 36, ςτ, 62, 86, ος, 114») 147) 

18ς, 238, 240οθ. ἐν μαρσίππῳ] ἐν μαρσιππίω 130, 198. ἐν μαρσύπω 
Οομρί. ἐπ. (ποείϊο Ἡϊετγοι. εάϑμια δόλου) μα δόλος (οάεχ 
ὉΠ118 δεγρὶϊ. ᾿ 

ΧΙ. Ἐξ, ὧν] Ργβεπητ. καὶ 87, ο1, 97» 258, 210. Ἐξ ὧν---ἔπλη- 
σαν] ἐξ ὧν τὰ οἴκους αὐτῶν ἔπλησαν ἀσεβείαις. Αττῃ. Μϑ. (Ατηι. Εα. 

8]. ἀσεξδείας) τὸν ὠλοῦτον αὐτῶν] α αὐτῶν Οοπιρί, ᾿ἀσεδείας 
ἔπλησαν] ἀσεξεις ἐνέπλησαν. 26... ἀσεξειας ἐνέπλησαν 36, 40, 42, 49, 
Ιού, 1479) 1ς3,233. (οπιρὶ. ΑΙεχ. αδικιας ἐνέπλησαν 86. αδικιας 

ἐπλησαν 240ὅ. καὶ οἱ κατοικᾶντες αὐτὴν] και οἱ ἐνοικᾶντες αὐτὴν 22, 
42, 87. 130, 238, 310,311. ΑΙά, καὶ οἱ ἐνοικαντες αὐτὴ 62, 07, 147, 

228. καὶ οἱ ἐνοικαντες αὐτων 36. και οἱ κατοικουντες αὐτῶν 49. καὶι 

οἱ ἐνοικᾶντες αὐτῶ ς. καὶ οἱ ἐνοικουντες εν ἄυτω 86. και ενοικουντες 
αντὴν ος, 1ι8ς, καὶ οἱ κατοιχδντες ἐν αὐτὼ 24.ο. ἐλάλεν ψεύϑη] 
ἐλάλησαν ψευδὴ (ΧΙ. εχ οοττ.) 42, 40. Οοπιρί. ἐλάλησαν αδικα.23. 
87,91, 97,130, 228, 310, 311: Απῃ. Εἀά. ἐλαλησαν αδικιαν 68, 230. 
ΑἸ4. Αγην. Μ8. ἐν τῷ ςόματι αὐτῶν] ἐκ τὰ σόματος αὐτῶν Οεοτξ. 

ΧΙ. Καὶ ἐγὼ] χώνγε ἐγὼ ΧΙ], 68, 97, 130, 228, 230, 310, 311. 
ΑΙά. Καὶ ἐγὼ ἄρξομαι ὅς. δὰ Άη. ςοπι.}] Εὲ ἐρο ἐγμείαυὶ ἐς ρεγά- 
ἐΐομξ Ῥτορίσν εζεαία ἐπα. Ηΐετοθ. ἄρξομαι] αρξωμαι 26. ἄρξο- 

μαι--ἀφανιῷ σε] ἐδασανισὰ ἐπι σε αφανισμω (Χ1]. πιατρ. υἱ νἰἀεῖυτ) 
68, 97, 130, 228, 230,311. ΑΙά4. εδασανισω αφαάνισμω 87. ἐδασανισα 
ἐπι σε ἀφανισμὸν οι. εδασανισα αφανισμὼ ἐπι σε 31ο. ἐδασανισά 
σε ἀφανισμῶ Οομηρὶ. Ατην. Ἐά. τῷ πατάξαι σε] τῇ ταράξαι σε 
Ογη!!. Αἰεκχ. 1...4ς3. ὠφανιῶ σε] αφανιω ὑμᾶς 22. ξΙ, ὅ2,ος, 114 
147. τ8ς, 2328. αφανισμὼ 23: Ργδπης. καὶ 26, 36, 45,49, 86, τού, 

153, 233- Αἰεχ. καὶ ἀφανίσω σε Ογτ!!!. ΑἸεχ. ἢ]. 4 ς6. ἐν ταῖς 

ἁμαρτίαις σε} δια τας αμαρτιας σε (ΧΠ]. πιᾶγρ. υἱ ν]άδτυτ) 68, 87,91» 
97.130, 228, 220,310,311. (πλρ]. ΑἸά, Αττῃ. Ἐ4. εν ταῖς ἀμάρτιαις 

ὑμῶν 22, ςι, ό2, 1.4.7, 238. επι ταις ἀμῶρτιαις σον 426, 49, 86, τού, 

233. Αἰεχ. Ογη!]!, ΑἸεχ. 1. οἷξ, ἐν ταῖς ἁμαρτίαις αὐτῶν οΚ. 114) ιϑς. 

ΧΙΝ. Σὺ φάγεσαι] σν86. ἐμπλησϑῃς] ἐμπλήησϑεις 86. καὶ 
συσκοτάσει] καὶ εξζωσω σε (ΧΙ. τιᾶγρ. καὶ σκοτασει!) 23, 49, 68, 8), 

97. 130, (258. τηᾶγρ. υἱὐ Εἀ4.) 233. 240, 210, 311. ΑἸά4, Ογη!!. ΑἸεχ. 
Ι. εἶς. και συσκοτῶσεις (υἵ ν]άἀεῖαγ; τηᾶγρ. καὶ εζωσωσεν ἢς) 86. και 

σχκοτασει τού, ις3, 198. Αἰεχ. και ἐξωσω 239... καὶ συσχοτάσει--- 

ἐχνεύσει} αὶ Οὐ ἱπίεγπιεά. (ροῖξεα ἔργα οτ. Ὁ 41]. τι. καὶ εἐζωσω σε ἐν σοι 

και καταληψει) οἵ. καὶ ἐξώσω σε καὶ ἐκνεύσεις Ατη,. Εά. ἔς, πἴῇ ἀπώ- 
καὶ συσκοτάσει ἐν σοὶ] καὶ ἀποδαλὼ σε εἰς 

αδικιαν 

σω, (οάδχ ὑπ5 ϑεερι:: 
σεαυτὴν (οιρί. καὶ συσκοτάσω σε μετὰ σὰ ϑίαν. Οἰΐγορ. 

σκοτάσει ἰν σοὶ ---διασωθῇ ς] εἰ ΣΙ ΣΙΒΝΙ 4ε ἐπ ἐοπιοι ρίαν ἐ εἰ ἀρργελεπάες 

εἰ ποη (αἰναῤὶς : Ηϊεῖοη. καὶ ἐκνεύσει] καὶ καταληψηὴ καὶ εἐννευσει 

(εννευσει Ρυηέι!ς ποῖδι. εἴ τηᾶῦρ. υἱ ΕΑ. } ΧΙΠ. και εκνευσεις 22) 36, 

42, 40, ςῖ, ό:, (8ό. πιᾶγρ. και καταληψη) οΚ. 18ζ, 238. καὶ κατᾶ- 

ληψη 23, 40, 68, 87, 97,.130, (228. τηᾶγρ. υἱ ἘΔ.) 233» 540, 310, 

411. Οοπιρί.. ΑΙὰ, Ογη!}}, ΑἸεχ. 1, οἷῖ, καὶ ἐχνευσῆς 14}: χαὶ καὶ μὴ 

καὶ συ. ᾿ 
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ΜΙΧΑΙΑΣ. ἐν 

ΚΕΦ, ΥἹ, 

πὰ ἢ Φ 6 ἡ ἿΣ δοϑήσονται. Σὺ σπερεῖς. καὶ οὐ μὴ ἀμή ) σιέσε 
ὅσοι ἂν διασωθῶσιν, εἰς ῥομφαίάν πιαραθοϑησονται.. ρεῖς, οὐ μὴ ἀμήσης, σὺ πιξσεις τ:. 

2 ΄ Ν 23 ν 2, .2 Ὦἦ Νν Ν Φ Ν ΄ Νν. 2 ϑῃ 7 ΒΞ 

ἐλαιῶν. Χχαϊ οὐ μὴ ἀλείψη ἐλαιον, χαὶ οἱνον, χαὶ οὐ μὴ “ΙΉΤΕ, χαι ἀφανισύησεται γομιμὰ λα. 

ΡΠ Ρ ὦ τς ’ ἔρὶ Σ ΄ Ἔν τ, “, ἾἊ χδ. Ν 23 3 

μου. Καὶ ἐφύλαξας τὰ δικαιώματα Ζαμξρὶ, χαὶ ππᾶντα τὰ εργὰ οἰχὰ Αχαᾶθ, καὶ ἐπορεύψητε 

ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν, ὅπως παραδῶ σε εἰς ἀφανισμὸν, καὶ. τοὺς χατοικοῦντας αὐτὴν εἰς συρισμὸν, 

χαὶ ὀνείδη λαῶν λήψεσϑε.. , κτ' 
ΝΤΝ 

φω. μὰ ) . ΓΕ »; 7 δ 9 ἡμὴ -ς ε 3 ; (δ ΕῚ “Ὁ: Σ ε 7 

ΟΙΜΟΙ, ὅτι ἐγενήϑην ὡς συνάγων καλάμην ἐν ἀμήτῳ, Χαὶ ὡς ἐπιφυλλίδα ἐν τρυγητῷ, ἐχ ὑπάρ- 

7 ρὰ ρὸ ὋΝ ΄ δ) 4 Ν 72 9 7, Ν 3 ... 293 Ν, "“᾿ μ᾿" “ 

χοντος βοτρυος τῷἢ φαγεῖν τὰ πρωτογονα". οὐμοι Ψυχὴ, Οτὲ ἀπόλωλεν εὐσεξὴς ἀπὸ τῆς γῆς, "καὶ 

ὦ ᾿ ΕῚ 7 . ὦ ΄ Ψ 7 93 

χατορϑῶν ἐν ἀγ)ρώποις ὄχ, ὑπάρχει' στάντες εἰς ιαἵκατα δικάζονται, ἕχαςος τὸν πλησίον αὐτῷ 

3 Ν᾿ », »κπμ"» ςε ΄ ες ἮΝ Φ 

ἐχϑλίξουσιν ἐχϑλιξῆ, Ἐπὶ τὸ χαχὸν τὰς χεῖρας αὐτῶν ἑτοιμάζουσιν: ὁ ἄρχων αἰτεῖ, χαὶ ὁ χρι- 

Ν 5. Ν 77 ἐπι ΄ ΄ ΦΥ 39. Ὁ 2 Ν 2 χῆρν Ν᾽ ϑὰ 3 Ὁ ς 

τῆς εἰβηνιχδς λογᾶς ἐλάλησε, χατανύμιον. ψυχῆς αὐτῷ ἐςιν" χαὶ ἐξελᾶμαι τὰ ἀγασϑα αὐτῶν Ως 

ἔνασοετ" Ἢ Ν , ε " ε 9 . “ 

σὴς ἐχτρώγων, χαὶ βαδίζων ἐπὶ χανόνος ἐν ἡμέρᾳ σχοπιαξ' δαὶ, αἱ ἐχδικήσεις σα ἥκασι, γῦν ἔσον- 
Ἔ κ᾿ “ , Ν ν Σ Ζ΄ ὃνΧν ε 7 2 "“ 

ται χλαυϑμοὶ αὐτῶν. Μὴ χαταπιςεύετε ἐν φίλοις, χαὶ «μὴ ἐλπίζετε ἐπὶ ἡγδμένοις' ἀπὸ τῆς 

συγκχοίτα σὰ φύλαξαι, τᾶ ἀναθέσθαι τι αὐτῇ. 

διασωϑῇς] καὶ σὺ οὐ μὴ διασωθης 23, 130, 153, 239, 311. και αὶ μὴ 

διασωϑεις (τπαγρ. διασωσει) 86. κα (αἀάϊε. δὉ 4]. γ.} οἱ. καὶ οὐ μὴ 

διασώσεις Οοπιρ!. καὶ ὅσοι ἄν] κι οσοι ἐὰν 25, 36, 42, ς1,) 62,130, 

147, 238, 311. Χχαὶ οσας ἂν 86. ΤηΆΓΡ. καὶ ὅσες ἐὰν Οοπιρί. δια- 

σωθῶσιν) σωϑωσιν 40. διασωσης (86. τιατρ.) Οοπιρὶ. εἰς ῥομφαίαν) 

ἐν ρομφαια 42. 
ΧΥ. Σὺ σπερεῖς] ῥγαπλῖττ. καὶ τι. καὶ οὐ μὴ] καὶ εκ 62, 147. 

Οοπιρὶ. καὶ οὐ μὴ---ἐλαίαν} α οὐπιὶ ἱπιεγηγεὰ, ος, τδὃς- ἀμήσης) 

αμμῆσεις 36, 49, ς1, 86, 238. σὺ πειέσεις} ἐκπιεσεις Χ11. συ ἐργα- 

σει 220. σὺ πιεσῆς 311. ἐλαίαν] ἐλαιον (Χ]]. εχ οοιτ.) Οοπηρί. 

ἐλαίας Ογήϊ!. ΑἸεχ. ἴ. 823. καὶ οὐ μὴ ἀλείψῃ] και οὐ μη ληψη 

120, 311. ἔλαιον] ἐλαίω (οπηΡὶ. καὶ οἶνον] καὶ ποιήσεις οἰνον 22» 

46, ξι, 62, 68, 87, 91, 95. 97» 1475 18ς) 228, 238, 310. ΑΙά4. α (49. 

λἀζοτῖρι. πιατβ.) Ασπι. Μ5. Αὐτη. ἘΔ. χαὶ ἄμπελον 330. φυτεύσετε 

οἶνον ϑίαν. Οἴτορ., εἰ κυανμι Ἡϊετοη. καὶ οὐ μὴ πίητε] και οὐ μὴ 

σιης οἶνον (ΧΠΙ, τηᾶγρ.) 36, ς1) 87ν 95» 07. 130, 18ς) 228, 238, 230, 

410, 311. ΑΙά, ἢς ἔεγε πῃ. Μ8. Ατπι. Ἑά. καὶ οὐ μη τῦιῆς 22, 42, 

68. και οὐ μη τῦιεις οἶνον 23, 86, 147. οὐ μη σεις Ζ6. καὶ (49. δά- 

(οτὶρί. τπᾶγρ.) 62. καὶ οὐ μὴ σιεις ΟἹ. κα χαὶ 108. καὶ καὶ μὴ πίεσαι 

Οοπιρὶ. καὶ μὴ τώσεις αἶνον τι Οὐάϊςες δετρὶ!, καὶ οὐ τοίητε οἶνον 

αὐτῷ αν. Οἴτορ. εἰ πο δίδες υἱπίμα Ἡϊετοα. καὶ ἀφανισθήσεται 

ἅς. δὰ ἔπ. ςοῃ.] καὶ ἐφανισϑήσονται οἱ ἄνομοι λαὰ με τη. Μ5. 

ΧΥ͂ῚΙ. Καὶ ἐφύλαξας] οτι ἐφυλαξας ςι, 86. καὶ ἐφύλαξε ΑἸά. 
Καὶ ἐφύλαξας τὰ δικαιώμ. Ζαμξρὶ] α 22, 23», 87. (οτ, 228. δαίοτῖρι. 
τηᾶγρ.)} οἕν 97.130, 18ς, 238,230,310,311. ΟΟμηρὶ. Ηΐετοι. Αὐτη. Μϑ. 
Αἴπι. Ε4ά. τῷ δικαιώμ. Ζαμθ.}  ξ1. Ργαρτῖττ. παντα 86. Ζαμξρὶ] 
Ζαμξρη ΧΙ, 1ς3. (228, τηᾶγρ.) ΑἸά. Ζαμέξρει 68. καὶ πάντα τὰ 
ἔργα] κτα 22, 36,ος, 18ς, 238. παντὰ ἐργὰ ςἴ. καὶ πανταὰ τὰ οριᾶ 
86. α καὶ πάντα Οοπιρὶ. οἴκε ᾿Αχαὰδ] οἰκε Αχαξ ὅ2. ργϑετηϊε. 
τὸ 8). καὶ ἐπορεύϑητε) καὶ ἐπορευϑῆς “1. ἐν ταῖς ὁδοῖς αὐτῶν] εν 
ταις βουλαις αὐτῶν Χ]], 23, 46, 36, 40, 42, 49, (ς τ. οοιτ. αὐτε) 62, 

68, 86, 87, 91» 95» 97. 1ού, 130, 147, 18ς, 108, 228, 233. 238, 230, 
240, 310, 311. ΟΟμΡ]. ΑΙά. ΑΙεχ. Ασαὶ. Μ58. (Ασην Ἐά. αἱ. βελαῖς 
αὐτὰ} ϑῖαν. εν ταῖς βελαις αὐτε (22. αὐτὰ οχ ςοττ.)} 1ς2. κατὰ 

βουλεύματα αὐτῶν 3 (ὐοάϊςε5 ϑεγρὶ!, ἐπ οοη Πὲς φογεπι Ἡϊΐετοη. ὅπως 

παραδὼ σε] οσπως ταραϑωσω σε 11, ΧΙ], 26, 40, τοό, 198. οπως 
ταραδώς 130. οπὼς παραάδωσει σε τς3. καὶ τὰς κατοικᾶντας αὖ- 
τὴν] καὶ τοὺς ἐνοικεντᾶς αὐτὴν ΧΠῚ, 45, 87, 91, 311. καὶ τας οἰκὲν- 
τὰς αὐτὴν 40, δύ, 120. και τοὺς ἐνοικεντας αὐτῇ 68, 97, 228. ΑΪά. 

εἰς συρισμὸν] εἰς συριγμὸν 22, 36, 40, ξῖ, 62, ΟἹ, 95, 97, 130, 147» 
1τ8ς, α28,238,230, 310)311. ἐν συριγμω 86. Οοπιρί. λαῶν] λας 
μὸν 22, ξι, 62, ος, 147. 18ς, 238. λήψεσθε] ληψονται 22, ςτ, 62, 
93» 147. τϑς, 238. . : 

1. ὅτι ἐγενήθην] οτι ἐγενομὴν (ΧΙ]Ι. οοιτ. υἱ ἴῃ ΕΑ.) 23, 40, 86, 
τού, 130, 311. ΑΙεχ. Β4Π]. Μ. ἱϊ. 27). ΟΒιγίοίε, 1. 218. οτι ἐψενηϑη 
147). ὡς συνώγων καλώμην) δἀίοτῖρι. ἔργα [ἴπ. ΔὉ ἀπῖϊᾳ. πὶ. 28. 

ἐπιφυλλίδα] ἐπιφυλλίδας ΟοπιρΙ. ἐν τρυγητῷ] ἐπι τρυγήτω 62, 147. 
ἐχ ὑπάρχ,--τὰ τορωτόγονα  φεῖα ποπ οῇ {ρίσα, πεφιε δοίγμε αὐ εάεπάα 
φτίνιορεπίια, Οτΐρεῃ. ἴϊ. 357). ἐχ ὑπάρχει βότρυς ττρωτογόνων ἐξ οὗ 

᾿ φάγω Ἀπη. Μ5. (Ατηι. ΕΔ. εχ (οἱϊαι. Αἰϊε.) ἐχ, ὑπάρχ. βότρνος] 
Ε] Ν ’ . φΦιο οῷ ο»ᾧῷ 

δχ ὄντος σάχνος Οὐρεπ, ἰϊ, 212. τῷ φαγεῖν τῷ τορωτόγονα  αὦ εο- 

- 

Διότι υἱὸς ἀτιμάζει «σπατέρα, ϑυγάτηρ ἐπανα- 

»φζεπαάμνη ῥυἱνα θα, φμα ρα οἢ απίπια πιεα. Ἡϊετοι. τὰ τρωτό- 

γονα) -Ἡ ἐπεποϑησεν ἡ Ψυχὴ μου 225 36, ξΙ, 62, 147, 138, 240. τὰ 

πρωτοτοκα 423. τ ἃ εἐπεποϑῆσεν ἡ ψυχη μου 68, (87. πιᾶτρ.) 97, 

228. ΑἸά. δίαν. Οἷἶγορ. τορωτογονὰ ἐπεϑυμήσεν ἡ ψυχὴ μὲ ος, τϑς. 

τα Ὡρωτογονια 233. “Γ ἃ ἐποϑησεν ἡ ψυχη με 310. α τὰ ΟΟπιρΐ. 

Π. Ὅτι ἀπόλωλεν) ργατμϊ. οἴμοι Βαϊ. Μ. 1. οἷ. ἀπόλωλεν 

εὐσεξὴς] ἀπώλεσεν εὐλαδὴς Οτΐρεη. 1. εἶ. εὐσεδὴς] ευλαδης ΧΙ, 

22, 56, 16, 40, 42, 49» ς1ν ὅ2, 68, 86, 87. 91, 93» 97. 1ο6, 114γ.130, 

147. 143, τιϑς, 108, 228, 238, 239, 240, 310, 311. Οοσρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 

Βαῆ]. Μ. 1. εἰς. Ομγγίοίξ, '. 188. Ογη!]}. ΑΙεχ. 1. ραγῖ. 11. Ρ. 362. εἰ αἱ. 

εὐσεξὴς ἀπὸ τῆς γὙης} απὸ τῆς εὐλαξης 22. τευεγίεπε ὦ ἐεγγα Οτίρεῃ. 

ἰ. 3). πὸ τῆς γὙγ.] α Τῆς 130. καὶ κατορϑῶὼν] καὶ ὃ κατορϑὼν 

46, 40, (ςτ. ὃ εχ οοττ.) 86, 87,07» 106, 130, 147, 228, 310,31:. Αἰά. 

Οἰΐφεη. 11. χτώ. (ΟΕ, 1. 293. εἰ 4].) ΒΑΠΙ. Μ. ΟἸυγίοίε. 1.. εἷς, ἐχ 

ὑπάρχει] οὐκ ἔςι ΒΑΩ]. Μ. Ἰ. οἷ. Οἰυγίοίι. ν. 332. (ΟΕ, χὶ!. )τό. εἰ 

41.) τσᾶντες} ρῥταιηϊ. καὶ. 49, 130, 311. σαντα 183. δικάξον- 

ται] δικάφοντες Οοπηρ. τὸν πλησίον αὖτ} τε ὥλησιον αὐτε 1τ8ς. 

ἐκϑλίξουσιν ἐκϑλιδῃ] εἐκϑλιξουσιν ἐν ϑλιξη 40. εχϑλιδεσιν εν ϑλίψει 

42. εκϑλιξουσιν καὶ ἑκαςος τ ττλησιονος ἐφιέμενος 86. εκϑλιδει ἐκ- 

ϑλιξη ος, τ8ς. ἴ{. 130. εχϑλιδες εχϑλιδουσιν 311. ἐχϑλίβουσιν ἐχ- 

ἰϑλίψει Οοπιρὶ. ἐκϑλιδῃ ϑίαν. Οἰἶγορ. ΝΣ ᾧ 

11. Ἐπὶ τὸ κακὸν] ἐπι κακω 4ο. τὰς χεῖρας αὐτῶν] αἱ χεῖρες 

αὐτῶν 4Ὁᾧ. ἑτοιμάζουσιν] ἐτοιμάζοντες 23, 26. ΟΟμλρΙ. ετοιμαζον- 

ται 49. καὶ ὁ κριτὴς εἰρηνικὰς λόγες] και λογες ὁ κριτὴς εἰρήνικξς 

97, 228. ΑἸά. εἰρηνικὰς λόγες] τγ. 87, 91, 310. λόγες ἐλάλησε) 

. τ, Ζό. λαλεῖ λόγας Αἴτη. Μ8. Απῃ. Εα. καταϑύμιον] κατὰ ϑυ- 

μὸν Ατηη. Μ5. Ασπι. Ἑάὰ. καταϑύμιον ψυχῆς αὐτὸ ἐςιν} καὶ κατα- 

ϑύμιον ψυχῆς αὐτξ δόλος ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἐςιν] ὡς εςῖὶν 68, 87.991» 97» 

228, 210. ΑΙ4. ενεςὶ (1.30. ἴογ. ἕν ἐς) 311. καὶ ἐξελδμα!ι] καὶ εγώ 

ἐξελεμαι 42. Οοτηρί. καὶ εζελε μὲ 311. τὰ ἀγαϑὰ αὐτῶν] τα 

αγαϑα αὐτὰ 49, 87, 91, 97. 228, 310. ΑἸά. τὰ αὐτῶν αγαϑα 153. 

τὴν ἀγαϑοσύνην αὐτῶν Αται. Μ8. Απη. Ἐά. : 

ΙΝ. ἐν ἡμέρῳ} ρταεππτε. ὡς 36, 40, 49, 153- εν πμέραις τι, 62, 

68, 86, 91, 975 1145 1479 310. ΑΙά, ἐν ἡμέρῳ σκοπιᾶς] κα Οοιμρὶ. 

σκοπιᾶς] -Ῥ σου (ΧΙ]]. τηᾶτρ.) 22, 23, 30» 42) 51) 65, 86, 87» 957 114» 

147) τι8ς, 228, 238, 240, 310. ΑΙά. τιμωριας ἴπρτὰ ἐοήρῖ. αὖ αἱ. πη). 

οι. σκοτια 229. δαὶ] ὈΪ5 Τοτῖρε,: Χ]], 26, 49, 51» 62» 87, 01) 147. 

433, 310, 311. ΑἸά. Αἰεχ. τὑχ, σα, Ἠϊεγοη. αἱ ἐχϑδικήσεις 58} α αἱ 

46, 40, ος, 130, 18ς, 311. Οοιρὶ. ΑἸά.. ἥκασι] ἥκασιν, ἐπῆλθον 

Απὴ. Μ5. (Απη. Ἑά. Αἱ. ἦλϑον ἥκασι.) Ὁ 

Ὗ. Μὴ καταπιςεύετε) μὴ σιςεύετε ΟΒΙγ (οἵ. 11. 40 ς. ἐν φίλοις] 

Ἔ τρωτοις 23. κα 86. εν φυλοις 98.) 147» τ8ς. ἐν ἀγαπητοῖς Απῃ. 

Μϑ8. Ατπῃ. Εά. καὶ μὴ ἐλπίζετε] μηδὲ ἐλπίζετε (ΧΠ. μῆδε τηᾶτρ.) 

22, 26, 16, 4ο, ςΙ, 62, 86, 015) 94» 979 130) 1475» 153: ιϑς, 198, 228, 

233, 238, 310, 311. ΟΟμρὶ. ΟΒιγίοῖ νἱῖ, 398. ἐπὶ ἡγαμένοις] ἐπὶ 

ηγεμενες 36, 147, 310. ἔπι ἡγδμένω 153. ἐν ἡγεμέίνοις Απη. Μ5. 

Απη. ἙἘά. απὸ τῆς συγκοῖτε σ8]} ρυδελτῖ. χαὶ 40. (ω28. εὖ 4]. πι.) 

Οὐοπιρὶ. ἀπὸ τὸ συγκοιτε σοὺ 68. ΑἸά. συγκοίτου) συγκοιτῆς 130. 

φύλαξαι] φύλαξον Οεγίοῖ. 111. 4ος. τῇ ἀναϑίσϑαι] τῷ μὴ ἄνα- 

ϑέσϑαι Οσοπηρὶ. τῷ διαϑέσϑαι Ομγγίοῖι. ἴπ (αι. ΝΊς. τοπη. 11. Ρ. 426. 

τι αὐτῇ] τ. ΑἸεχ, ΟὨνγίοί Ι. εἰξ, 
ΨΙ. Διότι υἱὸς] διοτι ὅ νιος Χ1]1. δίιατι υἱος 87, ο15)97. 310: Αἰά. 

ϑυγάτηρ ἐπαναςήσεται] ϑυγατηρ ἐπανερῆκεν 22, 36, «1, 62, ο4, 147: 



ΜΙΧΑΙΑ Σ. 
'ΚΕΦ. ΥἹ]. 

΄ ϑξς Ἧ ΄ 39 ϑν" ἰϑὰ Φ [ω σήσεται ἐπὶ τὴν. μητέρα αὐτὴς, νύμφη ἐπὶ τὴν πενθερὰν αὐτῆς, ἐχϑροὶ πάντες ἀνδρὸς οἱ ἐν. τῷ 
ΕΩ 3 “Ὁ 3 Σ δὲ ἐκὶ τὸ ΄ Ξπιθλς ε “ωι,,͵)- “Ὁ “᾿᾿ κ. “ὍὋ.“ 9 δι οἴκῳ αὐτϑ, Ἔγω δὲ ἐπὶ τὸν Κύριον ἐπιδλέψομαι, ὑπομενῶ ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτῆρί μου, εἰσακέ-- 

΄ ςε ΄ 9. » ΄, ε [ 9 φ 7 σεταί μου ὁ Θεύς μΕ. Μὴ ἐπίχαιρέ μοι ἡ ἐχϑρά μου, ὅτι πρέπ]ωχα, χαὶ ἀναςήσομαι" διότι ἐὰν 
χαϑίσω ἐν τῷ σκότει, Κύριος φωτιεῖ μοι. ᾿Οργὴν Κυρίου ὑποίσω, ὅτι ἥμαρτον αὐτῷ, ἕως τῷ δι-- 

χαιῶσαι αὐτὸν τὴν δίχην μου" καὶ ποιήσει τὸ χρίμα μου, καὶ ἐξάξει με εἰς τὸ φῶς; ὄψομαι τὴν 
διχαιοσύνην αὖτ, Καὶ ὄψεται ἡ ἐχϑρά με, χαὶ περιξαλεῖται αἰσχύνην, ἡ λέγεσα, ΠΞ Κύριος 
ὁ Θεύς σᾶ; οἱ ὀφθαλμοί με ἐπόψονται αὐτὴν, γῦν ἔςαι εἰς χαταπάτημα ὡς πηλὸς ἐν ταῖς ὁδοῖς. 

Ἡμέρα ἀλοιφῆς πλίνϑου, ἐξάλειψίς σου ἡ ἡμέρα ἐχείνη, χαὶ ἀποτρίψεται νόμιμά σου ἡ ἡμέρα 
3 ΄ Ν ε ΄ ἰχΆ 3 ε ν Ν 3 Α, 3 ΄ Ν ε ’΄ 

ἐχείνη. Καὶ αἱ πόλεις σε ἥξεσιν εἰς ὁμαλισμὸν, χαὶ εἰς διαμερισμὸν ᾿Ασσυρίων, χαὶ αἱ πόλεις σε 
ε 9 -ς 3 ", 2 Ἀκὶ ΄ Ψ ἰων " ν δ )ο᾽͵αἈΝ ΄ Φ ΄ Ν“:-:9ῳ Ν, 

αἱ ὀχυραὶ εἰς διαμερισμὸν ἀπὸ Τύρα ἕως τῇ ποταμβ, καὶ ἀπὸ ϑαλάσσης ἕως ϑαλάσσης, χαὶ ἀπὸ 
Ω "Ἅ» . ἃς ε ἰϑμ 2 ξ ρ ρ 3 0} 

ὅρους ἕως τῇ ύρους. Καὶ ἔςαι ἡ γῆ εἰς ἀφανισμὸν σὺν τοῖς χατοιχϑσιν αὐτὴν, ἀπὸ χαρπῶν ἔπι- 
τηδευμάτων αὐτῶν. Ποίμαινε λαόν σου ἐν ῥάδδῳ σου, πορόξατα χληρογομίας σου, χατασχηνᾶντας 

12. 

βιππὸ χὰ ἂν 

χϑς, 238. ϑυγατηρ αναςήσετᾶι 875 91) 97» 228, 310) 311. ϑύυγα- 

τῆρ ἐπιςησετῶι 240. Ῥτγξετηϊ, καὶ ΑΙεχ. Αἰτη. Ἐ4ά, νύμφη] ργεπηῖῖ. 

καὶ ΑΙεχ. γνύμφη---αὐτῆς 29] αὶ οὔπὶ ἱπιεττηεά. ος, 18ς. ἐχϑροὶ] 
Ῥγβεγηἶε, οἱ τοό. ἐχϑροὶ δεο. δά ἤη. οοῃη.} ὅτι ἐχϑροὶ τῷ ἀνδρὸς οἱ 
ἄνδρες οἱ ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῷ. ΟἸὨγγίοίξ. νἱῖ. 398. ἐπέμεεὶ ἀοπιϊπὶς υἱγὶ ἀἴο- 

“ποθεῖ ες. Ἡϊΐετοπ. καὶ ἐχϑροὶ ὠνδρὸς οἱ οἰκιακοὶ αὐτῇ Ατῃ. Μϑ8. 
Αἰτη. Ἐὰά. στόᾶντες ἀνδρὸς} ανδρος σαντες οἱ ανδρες (Χ]]. τσαντες 

Ρυπέιῖ5 ποῖδι.) 22, 49, 51, 62, ος, 147». 18ς. τόᾶντες οἱ ἀνδρες 26, 
40, (86. τηᾶτρ. ανϑρωπε, καὶ ἀνδρος) τού, 1ς3, 198, 240. ΟΟπΊρΡΙ. ττ. 
36,438. ανδρος οἱ ανδρες 87, 91, 97, 228, 239, 310, 311. ἀνδρος 
ανδρες 120. ὥαντες ανδρες 233. πἄντες ἀνδρὸς οἱ ἄνδρες (οὐαὶ ἄν- 

δρὸς ἵπ οἰιαταξξ, ταῖμογε) ΑἸεχ. οἱ ἐν τῷ οἴκῳ] οἱ εκ τ ΟΙΚΕ 23. κα οἱ 
86, 147. αὐτξ] αὐτῶν 86. 

ΨΙ1. Ἐγὼ δὲ] α ὅ2, 86, 147). ἐπὶ τὸν Κύριον] ἐν τω Κυριω (ΧΙ. 
ἐχ 0077.) 22, 23,» 42, ξῖ, 62, 86, 87, 919 95» 130, 147, 18ς, 228, 238, 
239. 240, 310, 311. ΑἸ4ά. ἐπι τω Κυριω 97. - μου Οοπιρὶ. ἐπὶ 
τὸν Κύριον ἐπιδλ.} ἐπ Τοονπῖπο εοπιεπιρίαόον Ἡΐετοη. ἐπιδλέψομαι] 
ἐπισκοπέσω ΧΙ]. τηᾶγρ. αποσκοπευσὼ 23, 42, (86. τηᾶγρ.}) 87, ο1»,. 97» 
130, 228, 239, 310, 311. επιξδλεψωμαι 26. επισκεψομαι 147. ἐπι- 
σκοπεύσω ΑἸά. ἐπὶ τῷ Θεῷ] ἐν τ Θεω 130, 311. λ ἐπὶ 1ς3. ἐπὶ 
τῷ Κυρίω Οοπιρὶ. ἔτι τῷ Θεῷ ΑΙά. , Αγ. Μϑ8. (Αττη. Ἐά. αἱ. αὶ τῷ 
Θεῷ.) ἐπὶ τῷ Θεῷ δια. δὰ ἔπ. ςοπ).} α 82. εἰσακέάσεται μου] 

ἐπακεσεται μου 22, 86, ςτ, (6λ. ἴοτ. ἐπαχἝσατε) οἵ, 95» 130, 147, 
ιϑς, 228, 238, 311. ΑΙ. α μου τοό. 310, ὁ Θεός μου] α μου 
22,130, 153. α310. Ργρπλῖῖ. Κύριος Απη. Μ5. Απη. Εἀ. σε ογρ. ᾿ 

ΨΠΠ. καὶ ἀναςήσομαι) καὶ ἀναςησωμαι 46. χαὶι αναςησομᾶι 
γαρ 86. κα 240. ὅμως ἀναςήσομαι Ατη. Μ5. (Αττη. Εἀά. 4]. ττάλιν 

ἀναςήσομαι.) διότι ἐὰν) ὅτι ἐὼν ΑΙά. διότι ἐὼν καϑίσω] διοτι εαν 
πορευϑὼ (ΧΙ1. πιᾶγρ.) 23. 87, 91,97» 130, 228, 230, 310, 311. διοτι 

εαν καὶ τσορευϑὼ (22. (ΟΙΤ. ἃ τη. ἴεο. καϑισω) (36. ἔργα ἰςτῖρι. δῷ δὶ. 
τη. καϑισω) ξι, 62, 95, 147. τ8ς, 228. δίοτι ἐῶν καϑήσω 6, 240. 
. ανιδιίαυετο Ἡϊετοθ. ἐν τῷ σκότει!) α τῳ 62, 14). Κύριος] ρτῶ- 
πιλῖ. ὁ 26, 40, 42, 49. (86. πηᾶγρ.) τού, 1ς3, 198. ΑΙεχ. Ογπ]]}. ΑἸεχ. 
1. 231. “Ἔ μου ΑἸά. φωτιεῖ μοι} φως μου 43, 87,91, 979 228, 310. 
φωτιεῖ με 36, 238. φως μοι (86. τηᾶγρ.) 130, 233» 239, 311. Φωτιδι 
μου 147. ἧμα πιεα εΠ Αττη. Ἑά. 

1Χ. Ὀργὴν Κυρίου] ῥγοεπηῖττ, νυν δὲ 24ο0. ἕως τε---κρίμα μου] 
τὸ δικαιῶσαι αὐτὸν τὴν δίνην μ5' καὶ μετὰ τᾶτο ἐξάξει εἷς τέλος κρί- 
μα. Ὑπεοάοτεῖ. ἴ 257. ἕως τῷ δικαιῶσαι αὐτὸν] εως ἕ δικαιωσαι 
αντον 111, “6, 42. (86. ἴοτ. δικαιωσα.) εως ἂν δικαιωσὴ 22, ξ1, 95» 
ι8ς. ες ἂν δικαιωσὴ αὐτὸν 36, 238. εὡς ἂν δικαιώσει 62, 147. εὡς 
Ὁ δικαιωσὴ 87, 97» 310. εὡς ὃ δικαιωσει αὐτὸν 91, 228. εὡς ὃ δὲ- 

καιωσᾶι αὐτῇ τοῦ. εὡς δικαιωσὴ 110, 311. Ατ΄η). Μ8. (Απη. ΕΑ. 4]. 

ἕως ὦ δικαιῶσαι.) εὡς ἂν δικαιώσει αὐτὸν 240. κα ἕως ΒΑ4Π]. Μ. 1. ς 71. 

τὴν δίκην με] τὴν δικαιοσύνην με ΟΥ̓]. ΑἸεχ, ἴ. 2.98. καὶ ποιήσει] 

και ἀποισες 111, τοό. καὶ ᾿τοιηση 22, 36, ζς1, 87) 01.» 97. 130, 1τ8ς, 

218, 210, 311. ΟΥὙΠ]]. ΑἸεχ. 1. οἷς, α καὶ Οοπιρ. καὶ ἐξάξει] και 
εξαΐξη 22, ξτ, 97. καὶ εξαξεις 68. ΑἸά. καὶ ἐξαρη 310. α καὶ Οομηρὶ. 

ὄψομαι) οψωμαι 26. Ργαπηϊῖ. και 36, 40, ς1, 62, ος, 97. 147, 153» 

ιϑς, 228, 238. ΑΙ4ά. καὶ οψωμαι (ςοιτ. οψομαι!) 310. εἰ υἱάεόο 

Ηϊ!εγοη.᾿ 
Χ. Καὶ ὄψεται] Εἰ υἱάεῤἑΓ πιε Ἡϊοτοιι. χαὶ περιξαλεῖται] και 

παραξαλειται 1.3. καὶ περιξαλεῖται αἰσχύνην] και καλυψεῖι αὐτὴν 

αἰσχυνὴ 22, 23,36, ξ΄, ὅΩ, 86, ος, 130, 147», τᾶς, 238, 239, 2340, 211. 

καὶ ποεριδαλεῖται αὐτὴν αἰσχύνη Ατη). Μ5. Ατῃ. ἙἘά. η λέγονσα] 

“Ἔ τρὸς μὲ ΧΙ], 22, 23) 26, 36, 42) 40, 51; ό2, 68, 8ύ, 8, οἵ, 95; 

γον. 1. 

97. 1οό, 130, 147γιϑς, τ08, 228, 2323)238, 230, 240, 210, 3211. Αἴοχ. 

Ογή!!. ΑἸεχ. 1. οἷς, Αὐτῃ. Ἐὰ. λεγεσα ωρος μὲ 40, 1ς3. Οορῖ, ἡ 
πρός με λέγεσα ΑΙά. φια ἀϊεὶ! αἰ πε Ἠϊετοι. Ψυϊσ. ΠΕ Κύριος] 
τβ ἐξὶν 86, 24.ο. ὁ Θεός σου] - ἐπαχεσεται μον ὃ Θεος μον 310. 

οἱ ὀφϑαλμοί μου] ργαεπλῖτε, οτι 62, 147. ἐπόψονται αὐτὴν] ργαετηϊιῖ. 
νυν 153. ὄψονται αὐτὴν Οομρ!. νῦν ἔςαι] και ἐγαι ᾿8ς. εἰς κατα- 
πάτημα) ὡς καταπάτημα 87, 91, 97, 228, 310. κα εἰς Ατῖῃ. Μ8. 
Απῇ. Ε4Φ. ἐν ταῖς ὁδοῖς} -Ἐ σου ΟΟμρΙ. ἐν ταῖς ἐξόδοις Ογπ]}}, 
ΑΙεχ. ]. οἷϊ. 

ΧΙ. Ἡμέρα] ἡμερας Π], 26, 42, 62, 68, (86. τηᾶτρ.) τού, 147), 
108, 233, 230, 31:1. Ογη]1. ΑἸεχ. 11. 231. (ἡμέραι ἴϊ. 298.) Ἡμέρα 
-ἰκείνη] 2 ες ᾿ἰδετας ἰαιενὶς, ἀἰοἰοιίο μα ς Ἡϊετοθ. τλίνϑε] σλινϑες 

όΩ, 147. Ῥγβτηῖῖ. καὶ Ατῃ. Μ8. ἐξαλειψίς σε] ἐξαλείψει σε τοῦ. 
ἐξώλ. σε ἡ ἡμέρα ἐκείνη] α δῖαν. Οἶτορ. ἡ ἡμέρα ἐκείνη 151. Οομηρ. 
καὶ ἀποτρίψεται] καὶ ἀπώσεται Χ]], 22) 23, 26, 36, 40, 42, 49, 68, 
86, 87). 01, 97, 1ού, 114, 153) 108, 228, 2328, 240. Αἰεχ. ἀπώσεται 

ος» τϑς. ΑΙ4, καὶ ὠποςρέψεται (οπμρί. καὶ ὠποτρίψεται ὅτο. τά 
δ8π. οοπ}.}] κα 62, 147, 239» 310, 311. Αἴη). Ἐά. νόμιμα σου] κα σου 
ΧΙ], 26, 40, 86, τού, 1 ς3» 193, 233» 240. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. καὶ ἡμέρα 
ἐκείνη 2] α ἡ 240. 

ΧΙΙ, Καὶ αἱ πόλεις σου] -Ὁ αἱ οχυραι 49ς. εἰς ὁμαλισμὸν] εἰς 
συγκλεισμον (πιᾶγρ. ΧΠ1]. ἴοτ. συγκλισμον) 22, 23,36, ς1, ὅ2, ος, 130, 
147. 18ς, 238, (240. ἴοτ. συγκλισμον) 311. Αγηγ. Μ5. Αγηγ. Εά. 
λα 87. 91, 975 (228. πιᾶγρ. εἰς συγκλεισμον) 310. εἰς ονειδίσμον 230. 
εἰς συμπέρασμα Οοπιρ]. ἐπ οοποδωβοπενι Ἡΐετοη. χαὶ εἰς διαμερισμὸν] 
λα ϑῖς 22, 36, ξι, ό2, οζ. 130, 147, 18ζ, 238, 311. α (Δαίοτρι. πηᾶγν.) 
86. , και 87, 91, 97, (228. δάΐοτ. πιᾶγρ.) 310. εἰς διαμερισμὸν τ 
-- εἰς διαμερισμὸν 2} αὶ ΑἸτεταιτ. οὐπὶ ἱπίεγιηθά. 49,153. ᾿Ασσυρίων] 
Ασσχρ 87. καὶ αἱ πόλεις σ6] α σε 91. αἱ ὀχυραὶ] -ἰ- ἐσονται 25, 
36, ςτ, ος. 18ς, 228. αἱ ισχυραι ἐσοντῶι 62, 147). ἕως τῷ δια. δὰ 
ἤη. σ0π|.}] καὶ εὡς τῇ ποταμα Συρίας" ἡμέρα υδατος καὶ ϑορυξον 
(πιαγρ. καὶ απὸ ϑαλασσης τως ϑαλασσης" καὶ ἀπὸ ορᾶῆς ως τὰ ορες) 

86. ἕως τῷ ποταμϑ] ως τοταμξδ Συριας (ΧΙ. ΤηΔΙΩ. ΤῈ τοταμε) 

ό5, 147). “Ἔ Συριας 22, 26, 36, 42, 40, ξι, ος, Ιού, 114, τ8ς, 228. 
ΑΙεχ. ατὰῷ οἵ, 97, 228, 310. εὡὼς τοταμὼν 1ς3. -[- Σύρου ϑ8ἷαν. 
Μοίᾳ. καὶ ἀπὸ ϑαλ. ὅτο. δὲ ἔπ. οοπι.} ἡμερα ὑδατος καὶ ϑορυξου 
(πιαγς. υἱ ἰπ ΕΑ.) ΧΙ]. καὶ ἀπὸ ϑαλάσσης, καὶ ἀπὸ ὄρους ΑΙἸά. καὶ 
ἀπὸ ὄρους] καὶ ἀπὸ τῇ οροὺς 43793» 1ού, 141, 18ς. Αἰεκ. ἕως τῷ 
ὄρους] -ἰ ἡμέρα νδατος και ϑορυξου 22, 26, 36, ς1,) 62, τού, 114, 147, 
238. ΑΙεχ. κα τὸ Οοπιρὶ, - ἡμέραι ὕϑατος καὶ ϑορυξξ 8[αν. Μοί. 
Ἔ ἡμέρᾳ ὕδατος καὶ ὀμίχλης δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΧΙΠ. Καὶ ἔςαι] καὶ ἐξὶν ος, ιϑς. κεξαι 114- Καὶ ἔςαι--αὖ- 

τὴν} αὶ ουπὴ ἱπιεγηηεά. 240. σὺν τοῖς κατοικᾶσιν αὐτὴν] μετὰ τῶν 

κατοιχδντων αὐτῶν 111. Ατη. Εά. μετὰ τῶν χατοικεντων αὐτὴν ΧῚΪ, 

22, 23) 26, 36, 40, 49, ξι, 62, 86, 87, 91.95.97. 106, 130, 147,13, 

τϑς, τοϑ, 228, 233) 238, 310, 311. ΑΙεχ. σὺν τοῖς ἐνοικουσιν αὐτὴν 

42. μετ᾽ αὐτῶν κατοικέντων αὐτὴν Οοπιρὶ. μετὰ τῶν κατοικόντων 
ἐν αὐτῇ Β4Π]. Μ. 11. 66). ἀπὸ καρπῶν] ἐκ καρπων Π1], (Χ 1], πιᾶγρ. 
αἴ ἴῃ Εά.) 26, 86, τοό, 1ς3, 108, 233. ἘΧ καρπου 232. -ἘὉ τοονηριᾶς 

46, 49, 239. διὼ τὲς καρπὸς (οπιρί. απὸ καρ. ἐπιτηδ. αὐτῶν] 
ἀπὸ καρπὲ ἔργων αὐτῶν Ατηι. Μ5. Αττη. Εά. ἐπιτηδεύματων αὐ- 
τῶν] α αὐτῶν ος, 18ς. επιτηδευματων .... ηριᾶς αυτων ([ς) 428. 

ΡΓμηΪ. τῶν 233. ααδίπυοπίἑοπμν εογμηι Ἡϊετοη. 

ΧΙΨ, Ποίμαινε] ποιμανεῖ ΟὐμΡ]. λαόν σου] ργαπυϊξ, τὸν 22, 
36, 452, ς΄, ος, 147, 18ς, 238. Ογτ!}}, ΑἸεχ. 1, ραγῖ. 11, Ρ. 19. τὸν 

λαον μου 62. ἐν ῥάδϑῳ σου] ἐν ραδδω φυλὴν σου ΧΙ], 26, 40, τού, 
Ν 



ΜΙΧΑΙΑ Σ. 

τϑ; χαὶ οὐ συνέσχεν εἰς μαρτύριον ὀργὴν αὖτϑ, ὅτι ϑελητὴς ἐλέες ἐς ν. 

ΚΕΦ. γι 

χα ἑαυτὰς δρυμὸν ἐ εν μέσῳ τᾷ Καρμήλε, γεμήσονται. τὴν Βασανίτιν, χαὶ τὴν Γαλααδῖτιν χανὼς 

αἱ ἡμέραι τῇ αἰῶνος. Καὶ χατὰ τὰς ἡμέρας ἐξοδίας σα ἐξ Αἰγύαϊε, ὄψεσθε ϑαυμαςά. ὍὌψω 

ται ἔννη χαὶ χαταισχυννήσονται, χαὶ ἐκ πάσης τῆς ἰσχύος αὐτῶν, ἐπιϑήσεσι χεῖρας ἐπὶ τὸ ςύ-. 

μα αὐτῶν, τὰ ὦτα αὐτῶν ἀποκωφωνήσεται, Λείξουσι χϑν͵ ὡς ἴφεις σύροντες γῆν, συγχυϑήσον- 

ται ἐν συγχλεισμῷ αὐτῶν' ἐπὶ τῷ Κυρίῳ Θεῷ ἡμῶν ἐχςήσονται, χαὶ φοξηϑήσονται ἀπὸ σξ, Τίς 

Θεὸς ὥσπερ σὺ, ἐξαίρων ἀνομίας, χαὶ ὑπερδαίνων ἀσεξείας τοῖς χαταλοίποις τῆς κληρονομίας αὐ- 
Ἐπκιςρέψει χαὶ οἰχτείο 

ρῆἥσει ἡμᾶς, χαταδύσει τὰς ἀδικίας. ἡμῶν, χαὶ ἀποῤῥιφήσονται εἰς τὰ βάϑη τῆς ϑαλάσσης σά- 

σας τὰς. ἁμαρτίας ἡμῶν. Δώσει εἰς ἀλήϑειαν τῷ ̓ Ιαχὼδ, ἔλεον τῷ ̓ Αδραᾶμ, χαϑότι ὥμοσας τοῖς 

πατράσιν ἡμῶν, κατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσθεν. 

198, 233. ἐν ραδδω φυλης σε (22. ἴογ. φιλης) 36, 42, ςτ, 62, 86, ος, 
114, 147) 113, 1τ8ς, (228. εχ οοττ: δῷ αἷ. τη.) 538, 240. Αγηι. Μ9. 
Ατπι. Ἐά. ϑϊδν. Οἴἶτορ. εν ραδδω φυλας σου 4ο. ἐν ῥάδδῳ σε φυλήν 

σπ (ουπὴ σου Ῥεῖπιο ἴῃ οδιαγαίζ, τηΐποσε, εἴ φυλήν σα πίε Πς08)} ΑἸοχ, 

ἐν ῥάδϑῳ φυλακῆς σε ΟΥΤ]]. ΑΙεχ. 1. οἷς. (( ἢ, ἢ, 192. 11], γό:. ) πρόξ. 

κλῆρον σου] ργβεπλϊ. καὶ 26. κατασκηνδντας] κατασχηνεντα 1ξ3, 

411:. καϑ᾽ ἑαυτὰς] καταμόνας (Χ]]. πιᾶγρ.) 22, 36, 40, 42, ς1) 62, 

91. 95, 975 114, 130, 147, 153. 18ς, 108, 228, 233, 238, 310, 211. 
ΑΙά. “8ιαν. Οἴἶγοσ. -" καταμονας 86. μονας 8). δρυμὸν] δρυμων 

ιοό. ΑΙά4. δρυμος (οοττ. υξ ἰπ Ἐά, ) 310. ἐν δρυμῶ ΟΟπΡΡΙ. δῖαν. τῷ 
Καρμήλου] α τὰ 49. νεμήσονται]  δὲ1ς3. τὴν Βασαϑίτιν] τὴν 
Σωμανιτὴν 23. τῆν Βασανιτὴν 26, 86. τὴν Κασανιτὴν τοό. καὶ 
τὴν Γαλααδιίτιν] καὶ τὴν Γαλααδιτὴν 26, τού, 311. και τὴν Γαλα- 

διίτην τς3. καϑὼς αἱ ἡμέραι] κατα τας ἡμερας (Χ]1. πιᾶγρ.) 22, 
23, 36, 42, {12 62, 86, 87, 91) 94», 97) 114» 130, 1479) 1δς, 228,220, 

410, 311. ΑΙά, Ατ. Μ5. Απῃ. ΕἘά., 240. τῷ αἰῶνος} καὶ 240. 

ΧΥ. Καὶ κατὰ τὰς] α και 23, 86. ἐξοδίας σου] εζοδες σου 36. 
εζοδου σου 40. τῆς ἐξοδου σου 40. τῆς ἐξοδιας σου ς:, 8ό, ος, 147, 
18, 228. Οοπιρὶ. της διεξοδιως σου 62. ἐξ ΑἰγύπἼου) ἐκ γῆς Αι- 

γυπῆου (Χ11. πιᾶγρ.) 22, 36, 42, ςι, 62, 86, 87, ο1, 95, 97, 130, 147, 
18ς, 228, 238, 240, 310, 311. ΟοΙρὶ. ὄψεσθε] δειξω αὐτοῖς ΧΙ], 
22, 23) 36, ξ1, 62, 87,01, 95,975, 114. 130, 147, 18, 228,238, 230, 
240, 310, 311. Οομρί. Α]ά. Αππη. Μ5. Απῃ. ΕἘά. δείξω αὐταες 86. 
οβεπάαηι εἰς Ἡϊετοη. οβεπάμπι εἰ Ψ]ρ. ϑαυμαςα] ϑαυμασια 22, 

36, ςΙ, 62, 86, 87, ος, 97. 147. 18ς, 228, 238, 240. 
ΧΥῚ. Ὄψυνται ἔϑνη] οψεται εϑνη 22, 36, ςι, 6, ος, 147, τ8ς; 

2238. καὶ καταισχυνϑήσονται]᾽ και καταισχυνθήσεται 22, 36, ξ1) 
ό2, 147, 238. και αισχυνϑήσονται 40, (οπηρί. καὶ αἰσχυνθήσεται 
ος, ᾽ι8ς. καὶ ἐκ τιάσης] α και ΧΙ], 23, 26, 36, 40, 42, 49, ς1, 62, 
86, ος, 97, τοό, 14791ς3,) τ8ς, 228, 338, 210, 211. ΑἰΙά. ΑΙεχ. καὶ 
ἐχ ττάσης τῆς ἰσχύος αὐτῶν} ἐν 'τσάση ἰσχύϊ αὐτῷ Οοπμρί. ἐπ ογηπιΐ 

αυιεμδίπο μία : Ἡϊΐετοα. καὶ ἐπιϑήσουσι χεῖρας] και τας χείρας 

ἐπιϑησουσιν ΧΙ], τς 3, τοϑ,23 3. Ὑα θτι ἐπιϑησουσι χείρας 26. και 

ἐπιϑησεσι χειρῶ τού. Αἰεχ. ἐπὶ τὸ σόμα αὐτῶν] α το ΧΙ], 26, 49, 
87, 97»' 108, 228,2 33» 31 11. ̓ ΑΙοχ. ἐπὶ τῷ ςόματι αὐτῶν 86, 240. οτι 

τὸ φύμα ἀυτων 153. ἐπὶ τὸ ςόματος αὐτῶν Οοπιρί. τῶ ὦτα αὐτῶν] 
Ργδτηἶ. καὶ ΑἸεχ. ὠποκωφωθήσεται]) ἀποχωφωθησονται 26, 42, 
τού, τς4, 1908, 2332. (ΟΟμΡΪ. ΑἸεχ. 

ΧΡ]. Λείξουσι χἕν] ληξεσιν χεν 26,87). ὡς ὄφεις] ὡς οφις 86, 

94. 130, 18ς. ὡς ὁ οφις 311. σύροντες γῆν] συρομένος ἐπι τῆς γῆς 
τηλγρ. 86. σύροντες τὴν γὴν 2323. συγχυϑήσονται] συσχεϑησονται 

22, 36, ςι, 62, ος, 147, 18ς, 238. ταραχϑήσονται 68, 87, ο7, 130, 
228, 310, 311. ΑΙὰ,. συναχϑησονται 86, 24ο. συγκλεισϑησονται 

1ιοό. ἐν συγκχλεισμῷ αὐτῶν] α αὐτῶν 153. ἐπὶ τῷ Κυρίῳ Θεῷ 
ἡμῶν) ἐπι Κυριω τω Θεὼω Ἡμῶν 22, 36, 42, ξι, ὅ2, 86, ος, 147, ιϑς, 
238. ἐκρησόντα!] ἐχϑήσονται 147 7. 

ΧΝΊΙ]. ὥσπερ σὺ] ὥσπερ Θεὸς ἡμῶν Αττη. Μ8. Ευςβοῖορ. ἐξαί-. 

βων ἀνομίας} α 68. ΑἸά. ἀνομίας} αδικιας 22, 36, 42, 40, 51, ό2, 

86, ος; 1τοό, 147, ιτ8ς. 238, 230, 240. (οῃῃρὶ. ΑΙεχ. ὡμαρτίας Διίδδη. 

1. 422. ἀσεβείας] αδικιας (ΧΠ1. πιᾶγρ. Ργαπηῖ. ἐπι) 68, (86. τηΔΓρ.) 

91, 97» 130.) 153, 108, 228, 233,)310)311. ΑἸά, Αἰδδη.;, ὅο9. ΟἸγγί- 

οἵϊ. ἱ. 533. ὨΙάγπι. ἀε Τήπ. Ρ. 89. Ο γι]. ΑΙεχ. νοὶ. ἴ. ρᾶγῖ. ἱ. Ρ. ς το. 

εἰ 81. ἐπηλυβίείας Ἡϊετοη. ἀνομίας Αἴδλη. ἷ. 423. Οτερ. ΝΥ, ἢ]. τορ. 
τῆς κληρον.} γῆς τῆς κληρον. Αττη, Ε4ά, τῆς κληρονομίας αὐτῇ] της 

κληρονομίας σου ος, ιϑς. τῆς κληρόνομιας αὐτῶν 230. καὶ οὐ συν- 

ἔσχεν] καὶ εκ ἐχράτησεν (Χ]]. πηᾶγρ.) 87.130. αὶ χαὶ 22, δ1γ 96, τϑς, 
238. (ΠΡΙ. δκ ἐχράτησεν 68,01, 97. 228, 3105311: ΑΙ4. καὶ τς3. 

ποη Ἱεπμὶ; ἩετοΏ. ὀργὴν αὐτῷ] τ. 26. ὅτι ϑελητὴς] ὅτι ὙΈΛΗΙΙΣ 

Οομρὶ. ἐλέες ἐςίν] ελεξ ἐξὶν ς τ. (62. ἔογ. ελαι.) 
ΧΙΧ. Ἐπιςρέψει] ργοβπηῖττ. αὐτος ΧΙ], 22,23, 26, 36, 40, 42, 40, 

ς1, 2, 86, ος, τού, 147, 153») 18ς, 198, (228. ἔιρτα ]ἰη. 40 8]. πι.) 
238. Οομρ!. ΑΙεχ. ϑῖαν. Οἷἶτορ. ῥγϑπηῖε, αλλ᾽ ἐλεὼ χρωμενος 240. 
καὶ οἰκτειρήσει] καὶ ἐλεήσει ΒαΠ]. Μ. 1. 123. καταϑύσει] κατακλυ- 
σει 4ο. (οπρὶ. καταλυσης ό2. ργαγηϊί. χαὶ ος, τού, 18ς. ΑἸεχ. 

καταλύσει 142. τῶς ἀδικίας ἡμῶν] τας ἀμαρτιᾶς ἡμῶν 22, 23, 36, 
ξῖ,) 62, 86, 91), 935) 97, 130, 147, 1τϑ8ς, 228, 2328, 239, 240, 310, 311. 

Βαῇ]. Μ. 1. οἷϊ. Ατῃ. 8. Ἐποβοῖορ. Ασ. Ἐά, τας ανομιᾶς ἡμῶν 
68. ΑΙά4. τας ἀμαρτιᾶς 8). καὶ ἀποῤῥιφήσονται] καὶ αἀπορριψεῖ 
ΧΙ], 26, 40, (86. πιᾶγρ.) (91. εχ οοστ. δ δἷ: πι.} 1ς3; 198, 239. ΑἸεχ. 
Αττι. ἘΔ. καὶ απορριφϑησονται 42. εἰ ῥγοὐὶεἶοί Ιτεη, Ρ. 2.ς2.. καὶ 
ἀποῤῥιφήσονται διε. δὰ ἔπ. οοπ|.} α τοό, 130, 311. καὶ ὠποῤῥιφή- 
σονται εἰς τὰ βάϑη τῆς ϑαλάσσης, καὶ καϑιεῖται Κύριος βασιλεὺς εἰς 

τὸν αἰῶνα. ΒΑΠ], Μ. 1. οἷ. τοάσας τὰς ἁμαρτίας ἡμῶν] σασαι αἱ 
ἀμαρτιαι ἡμῶν 22) 36, 40, 42) ξ΄, 62, ος, 147, τϑς, (228. εχ Ποττ. 8Ὁ 

αἷ. τ.) 228, 24ο. Οὐρὶ. στάᾶσας τας αδικιας ἡμῶν 23. Απη. Βα. 
σασαι αἱ ἀνομίαι ἡμῶν (πιᾶγρ. τσασας τας ἀμαάρτιας ἡμὼν) 86. τα- 
σας τας ἁμαρτιας αὐτῶν 153. ῥεζεαία ποτα Ἱτεπ. 1. οἰϊ. 

ΧΧ. Δώσει] δωσεις 22, 23, 36, 42, 49, ξῖ, 62, 86, ος, 147,.18ς, 

238, 240. δῖαν. Οἶτορ. εἰς ὦληϑείαν] αληϑειαν σον 22) 36, ξ1, 62, 
86, ος, 147. 18ς, 238, 240. κα εἰς 23, 429 40. Οοπιρὶ. Ατγη. Μϑ. 

Απῇ. ἘΔ. νεγίμαίεμι Ἠίΐετοι. Ψαρ. ἔλεον] ελεος (ΧΙ. οοττ.) 26, 40, 
49. τού, 1ς3, 193. Οὐπιρὶ. ΑἸεχ. καϑότι] καϑαάπερ 22, 36, ς τ) 62, 
8ό,ος, 147, 18ς, 238, 240. ὥμοσας] ὠμόσε 40, 193. ΟΟμΡΙ. Απη. 

Μ5. Ἀπ. Εα. ὠμοσᾶ 62. Τοῖς πατράσιν ἡμῶν} α 86. κατὰ 
τὰς ὅς. δά ἔπ. ςοη).} ἐν ταῖς ἡμέραις τορώταις δῖαν. Οἶτορ. ἔς, πἷᾷ 

ταῖς ἔμπροσϑεν, ϑῖαν. Μοίᾳ. 

[ς, 16, 

17. 

τι. 

10. 

.20, ᾿ 



Ῥ 

ΙΩΏΗ .λ. Δ. 

᾿ΛΟΓΟΣ. Κυρίου, ὃς ἐγενήση πρὸς ᾿Ιωὴλ .τὸν τ Βαϑεήλ. ᾿Αχόσατε ταῦτα οἱ ἘΠ σεὐτεροΝ 
᾿χαὶ ἐνωτίσασθε “«“ἄντες οἱ χατοιχκοῦντες τὴν γῆν, εἰ γέγονε τοιαῦτα ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ἢ ἐν 

. ταῖς ἡμέραις τῶν πατέρων ὑμῶν; : Ὑπὲρ αὐτῶν τοῖς τέχνοις ὑμῶν διηγήσασθε, χαὶ τὰ τέχνα ὑμῶν 

τοῖς τέχνοις αὐτῶν, χαὶ τὰ τέχνα αὐτῶν εἰς γενεὰν ἑτέραν. Τὰ χατάλοιπα τῆς χάμπης χατέφα- 

γεν ἡ ἀκρὶς, χαὶ τὰ χατάλοιπα τῆς ἀχρίδος χατέφαγεν ὁ βρᾶχος, χαὶ τὰ χατάλοιπα τῇ βρέχου 
χατέφαγεν ἡ ἐρυσίξη. 9 ΄ ἰίμε ’ὕὔ Εχνήψατε οἱ μεϑύοντες ἐξ οἴνου αὐτῶν, καὶ χλαύσατε" ϑρηνήσατε ποάν- 
τες οἱ πίνοντες οἶνον εἰς μέϑην, ὅτι ἐξήρϑη ἐκ ςόματος ὑμῶν εὐφροσύνη χαὶ χαρά. Ὅτι ἔϑνος 

3. » 57΄3΄ὟοονῸν . : "“" 9 : Ν “9 ’ ε 9} Μ 39. 6 242 ’΄ ΄-, ε ων 

ἀνέδη ἐπὶ τὴν γὴν μου ἰσχυρὸν καὶ ἀναρίϑμητον, οἱ ὀδόντες αὐτῷ ὀδόντες λέοντος, καὶ αἱ μῦλαι 
αὖτϑ σχύμνου. » Ὥς ΤΌΝ, Ἅ» ζή 3 9 ν Ν ΝΥ ᾿ς 3 ᾽’ 

Εϑετο τὴν ἄμπελόν μου εἰς ἀφανισμον, χαὶ τὰς συχᾶς μου εἰς συγχλασμον" 
3 " 3 , ΙΝ - εν »ε ϑ, 92 ν ΄ Ι 9 “Ὁ 

ερεύνων ἐξηρεύνησεν αὐτὴν. και εῤῥέψεν" ελεύχανε τὰ χληματαὰ αὑυτης. Θρήνησον «τρὸς μὲ ὑπὲρ 
γύμφην περιεζωσμένην σάκκον, ἐπὶ τὸν ἄνδρα αὐτῆς τὸν παρϑενιχόν. ᾿Ἐξῆρται ϑυσία χαὶ σπονδὴ 
3 ΕΝ ᾽’ ρὸ ες ρ. ε Ξ ὅτ ΒΘ Ἢ ΄ »᾿ Φ ἢ ΄ ἐξ οἴκου Κυρίου" πενϑεῖτε οἱ ἱερεῖς οἱ λειτουργᾶντες ϑυσιαςηρίῳ Κυρίου, οτι τεταλαιπώρηκε 

. » 7 : οἂῖἷῖ ῳ ΄ ρ 2 ΄ Ψ 3 ’᾽ ΕΝ 2 ᾽’ 
τὰ πεδία" πενϑείτω ἡ γη, ὅτι τεταλαιπώρηχε σῖτορ' ἐξηράνθη οἶνος, ὠλιγώση ἕλαιον, Εξηράν- 

ϑησαν γεωργοί" ϑρηνεῖτε χτήματα ὑπὲρ πυρᾷ χαὶ χριϑῆς, ὅτι ἀπόλωλε τρυγητὸς ἐξ ἀγρξ. 
ἄμπελος ἐξηράγϑη, καὶ αἱ συκαΐ ὠλιγώϑησαν' 

τϑ ἄγρϑ ἐξηράνθησαν, ὅτι ἤσχυναν χαρὰν οἱ 

1. Λόγος Κυρίου] λογοι Κυριου 22. Λόγος Κυρίου---καὶ τὰς 
συκάς νετ. 7. Ἔχουν.) ἀείαπε οὉ [οἸΐαπι οδϊδία πη 97. ὃς ἐγενήθη] οὗ 
ἐγένοντο (υι νἰἀείι τ) 22. ὃς ἐγένετο 26, 46,62, 86, 238. ἐγένετο τού. 

α ὃς 211.ο. τὸν τῷ Βαϑεὴλ] α τῷ 239. 
11. ᾿Ακόσατε ταῦτα] ἀκεσατε δὴ ταυτα ΧΙ], 26, 40, 49, τού, 

198, 233. Αἰεχ. Αἰβδη. 11. 97. καὶ ἐνωτίσασϑε] καὶ ἐνωτίσεσϑε ΑΙά. 
τὴν γῆν] τὴν οἰκεμενην 147. εἰ γέγονε] εἰ ἐγένοντο ΟΟπρ!. ἢ ἐν 
ταῖς ἡμέραις] και ἐν ταις ἡμεραῖς (ΧΙ]. ππᾶγρ. ἢ) 108, 233. 

11. 

147, 18ς, 2238, Ὑπὲρ αὐτῶν---διηγήσασϑε] διηγήσασϑε ταῦτα τοῖς 
τέκνοις ὑμῶν Ατη. Μ5. Ατηι. Ἑά. τοῖς τέκνοις τι -τοῖς τέκνοις 29} 
α Αἰτογιεγ. οὐπῇ ἱπίετπηεά. 153. διηγήσασϑε! διηγησεσϑε 40. διηγη- 
σασϑαι 62. καὶ τὰ τέκνα αὐτῶν] α 40. 

ΙΝ. καὶ τὼ κατάλοιπα---ὁ βρᾶχος] αὶ οὐπ| ἱπιεγπγεά, Αστ), Ἐά. 
ἡ ἐρυσίξη] ἡ ἐρισυξη τς 3. 

Ν. ᾿Ἐκνήψατε] ἐκνεψατε οό. ργϑτηϊ. καὶ σοωρὶ. ξυίΐρίϊαιίε 

Ηϊετοη. ἐξ οἴνε αὐτῶν] α αὐτῶν. Ατπι. Μ5. Ατηι. Εά. καὶ κλαύ- 
σατε] α και 49. Οοπηρὶ. α Ογτ!!. ΑἸοκ. νὶ. Ρατῖ. ἱ. Ρ 172. καὶ κλαύ- 
σατε--- μέϑην] αὶ οὐπὶ ἱπίεττηεά. τς3. ϑρηνήσατε τάντες] ϑρηνειτε 
παᾶντες οζ,)114. 18ς. ῥγδιηϊξτ. καὶ 130, 311. ΟΟΙΩρΡΙ. Αγηι. Ἐά, πίν. 
οἶνον] τοῖν. τὸν οἶνον ΟοΙηρΙ. ὅτι ἐξήρ η} οτι ἐξηρται ΧΙ], 22, 23, 
26, 36, 40, 4059 ς1) ὅ“, 86, 8), ος, (1ο6. ἴοτ. ἐξηρτε) 147» 153»), τ8ς; 

198, 228, 238, 210) 311. Οὐπρ]. Αἰά. ΑΙεχ. Ογπ}}, ΑΙεχ. 1. οἴς. οτι 

ἐξηται (Η.0) 42. ὅτι ἐξήρϑη ὅτο. δὰ ἤη. ςοπ|.} φαοκίαπι αὐίαέππε ον" ἀε 
ογέ υδβνο. Ἡϊετοη. ἐκ ςόματος ὑμῶν] ἐκ τε ςόματος ὑμῶν 45. ΑΙεχ. 
ἑκαςος ὑμων τς3. εὐφροσύνη καὶ χαρά] κα 875 310. ΟομηΙ. 

ΨΙ. Ὅτι ἔϑνος ἀνέξη) ενος αναβησεσνδαι 240. ὅτι ἔϑνος ἕν ανέ- 

ξη Απ. Μϑ5. Ἀπ. Ἑά4. ἐπὶ τὴν γῆν μου} μερεν ἐετγαηε. Ἠϊετοι. 
μου ἰσχυρὸν καὶ ἀναρίϑμ.1 αὐτε ἀριϑμου τε κρειτῖον καὶ ρωμη καὶ 
δυναμεικος μου μένον 24ο. καὶ ἀναρίϑμητον) καὶ αριϑμητον τοῦ. 
οἱ ὀδόντες---λέοντος} “φπίος εὐημι) ἰδοπὶς : Ἡΐϊετοθ. ὀδόντες λέοντος] 

ργαπηῖτι, ὡς δαν. καὶ αἱ μῦλαι] ὁ αἱ 311. καὶ αἱ μῦλαι αὐτῇ 
σχύμνονυ] εἰ πιοίαγες ἐμ μὲ σαί]! ἰοοπῖς, Ἡ]ετΟΉ. αὐτὰ εν] αυ- 

τας σκυμνου ἄντα 22, 36, ςτ, 62, 86, 95,147, 18ς,) 238. [Γ. 23, ΟἿ) 

153. αὐτῷ ὡς σχυμνου 42. ΟΟΙΏΡΙ. δ'αν. ὡς σκυμνου αὐτα 68, 87), 

410. ΑἸά, αὐτε ὡς σκυμνοι αὐτε (αυτε ρτῖπι. Δα αϊτ, Δ αἱ. τ.) 228. 
ΨΙ1. Ἔϑετο] εϑεντο 198, 233, 240. τὴν ἄμπελόν μου] οἱπεαπ; 

Ηΐετοη. εἰς ἀφανισμὸν] ἐπ ἀϊραιίοπενε Ηϊετοη. εἰς συγχλασμοόν] 

εἰς γλυκασμον 36, 68. ΑἸά. εἰς συνϑλασμον 42. εἰς συγκλείσμον 
49,) 130, 1475)311. εἰς κλασμὸν Οοπηρὶ. ἐρευνῶν] ἐξερευνων 42. εἶξε- 

Ὑπὲρ αὐτῶν] τεερι αὐτῶν 22, 36, 40, 425 ς:, 62, 86, 9ς;) 1145 

ε 

Η 
ἉᾺ ς ρ ΜΞ Ἁ ΄ 

ῥοᾶ, χαὶ φοῖνιξ, χαὶ μῆλον, χαὶ πσάντα τὰ ξύλα 
υἱοὶ τῶν ἀγθρώπων, Περιζώσασϑε χαὶ χόπ]εσϑε 

υρῶν 311. ἐξηρεύνησεν αὐτὴν] α αὐτὴν (Χ]]. δἀϊοτῖρι. τᾶ.) 26, 40. 
τού, τοϑ8, 233, 240. Βαθεῖ αὐτὴν ἴῃ οἶἴαγ. πηπ. ΑἸεχ. ᾿ καὶ ἔῤῥιψεν] 
και ἐξερριζωσεν 40. Οοπιρὶ. ἐλεύκανε] ἐλακανε 68. ργαπιῖῖῖ. καὶ 
130. τὰ κλήματα αὐτῆς] α τὰ ΧΙ], 23) 26, 49, τού, 130, 198, 
211. ΑΙεχ. 

ΨΙΠ. Θρήνησον] ϑρηνησει 22, 51) 62, 86, ος, 18ς, 238. ϑρηνη- 
ση 147. Θρήνησον τωρὸς μὲ] προς με ϑρηνησον 23. τὸς μὲ] α 36. 
ὑπὲρ νύμφην] ὡς τσαρϑενον τηᾶγρ. 86. ὑπὲρ τταρϑένον (οπιρί. ὑπὲρ 
νύμφην τποεριεζωσμένην] περιεζωσμενην ὑπὲρ νυμφὴν 62, 147. ὑπὲρ 
νύμφ. πέριεζωσ. σάκ.} ὡς νύμφη σάκκον τεριεζωσμένη Ατηχ. Μϑ8. 
Ατπι. Ἐά., τὸν ταρϑενικόν] τον ταρϑένιον 23. 

ΙΧ. πενθεῖτε] σένθητε 62, 14). τοενϑεῖτε δζο. δά ἤπη. οοπ,.] 
Α1ζ3. ἰκρείε ασεν ριον νεϊπ τὶ Τοπεϊπὶ Ἡϊετοθ. οἱ ἱερεῖς} α οἱ 147, 

311. ΟΟμρΡ͵. οἱ λειταργαντες] α οἱ 23, ξ1. Δ γήι. ΑἸεχ. νοὶ. 1. 
Ρᾶττ. ἷ, Ρ. 59. οἱ λειτεργοὶ Οομηρί. ϑυσιαςηρίῳ Κυρίου] α Κυριου 

22, 23) 26, 36, 40, ςι,) 62) ος, τού, 147, 18ς, 108,233, 238, 230. 
240, 311. Αγηι. Μ8. Απῃ. Ἐά. δῖαν. Οὐἶτορ. ῥγβ πη. τω 40, 42,91. 

ϑυσιαρήριου 130. ϑυσιαρηριω Κυριω πηᾶγρ. 86, τῇ Κυρίου Οοπιρῖ. 
δδδεῖ Κυρίου ἱ ἴῃ οδαγαέξς. ταϊπογε ΑἸθχ. 

Χ. Ὅτι τεταλαιπώρηκε 1] οτι τεταλαιπωρηται 43, 68. ΑΙ. ὅτι 

ἐταλαιπωρήϑησαν Οομιρὶ. Ὅτι τεταλαιπώρηκε τ᾿ -ὖὔτι τεταλαι- 

πώρηκε 253] κα Δἰτεγιῖγ. οὐπι ἱπίειτηεά, 2 39. Ὅτι τεταλ. τὰ τιδία] 
φμοπίανι ἀἰφίοϊα!ὶ μπὲ εαπιρὶ : Ἡϊετοη. τὰ πεδία] αὶ τὰ ςὶ, 6, 86, 

95» 147» ιϑς, 238. Οοπιρί. πενθείτω] τενϑήτω 26, ς:, τος, τού. 
ὅτι τεταλαιπώρηχε 29] οτι ἐταλαιπωρηϑὴ 42. (ΟΠΊΙΡΙ. 

ΧΙ. Ἐξηραάνθησαν] κατησχυνθήσαν 44, (36. πηιᾶγρ. 4Ὁ 8], πι. υἱ 

“3 

ἴπ ΕΑ.) ςτ, 86, ος, 114) 147, 18ς, (228. εχ οοΥ7.) 228, 240. ϑῖαν. 17 

Οὔἶτορ. κατισχυνϑη (ς) 62. ηἡσχυνϑησαν ([υργα ἐοτίρῖ. δΌ αἱ τ.) 
91. γεωργοί ] ργοβπηῖτί. οἱ ΧΙ], 26, τος, τού, 1ς3) 198. Αἰεχ. Ογτῖ]!, 
Αἴεχ. νοΐ. νἱ, ρατῖ, 1. ρΡ. 88. γεωργοί" ϑρηνεῖτε] ϑρηνειτε γεωργοι 40. 
ϑρηνεῖτε] ϑρηνηϑήτε 311. χτήματα] κτημάτων 49. κτησάμενοι 

κτήματα Ατηλ. Ἐά, καὶ κριϑῆς] α και 1οό. ὄπόλ. τρυγ.} ρεγί- 
Ἔγαπὶ νοὸς Αττα. Ἑά. τρυγητὸς] ϑερισμος τηᾶγρ. 86. 

ΧΙ]. καὶ αἱ συκαῖ) α αἱ ος, 18ς. ῥοῶ] ροια 9, 18ς. ροιᾶι 
228, τῇ ἀγρδ] τε δρυμε 26. ἐξηράνθησαν) ἐξηρανϑη 40, 42, 87, 
97» 130, 1ς3, 228, 310, 311. ΟΟΠρΡ]. ΑΙά. ὅτι ἤσχυναν χαρὸν] οτι 
κατήσχυναν χαραν 22, 36, 45, ς1 (62. ἴοτ. χκατισχυναν) 8ό,ος, 114, 

147. ι8ς, 238, 240. τί ησχυνὰν χαραν 23. οἱ υἱοὶ τῶν ἀνθρώπων) 
υἱοὶ ἐνϑρώπων Οοπιρὶ. 
᾿ΧΙΠ, Περιζώσασϑε} “Ἑ σακκον 36, 40, (228. ἡ [1π.) Αππ. 

“ 



Ι Η ΔΛ. 

εε ρ. ο ν " Ζ ὸς 39 “ 9 ε ΄’ 9 ’ " 

οἱ ἱερεί(" υρηνεῖτε οἱ λειτουργᾶντες νυσιαςηρίῳ εἰσέλθετε, ὑπγώσᾶτε εν σάχχοις λειτργοῦντες 
οἷν » 2 3 “-" “ ΒΝ ν, ΄ 3 ΄ ΄ 2 

Θεῷ, ὅτι ἀπέσχηκεν ἐξ οἴχε Θεξ ὑμὼν θυσία χαι σπονδή. ᾿Αγιάσατε νηςείαν, κηρύξατε ϑερα. 
’ ᾿ ρ ρ 9 Ἱ» μῸὋῸ ς ᾿Ὁὦ φι 

πείαν, συναγάγετε ττρεσξυτέρους, πάντας χατοικᾶντας γῆν εἰς οἶχον Θεξ ὑμῶν, χαὶ χεχράξετε 

Ν ΄ » “ ᾽ " " 3. ες “Ζ ἂν ὅτι ἐ ὺς ἡ ἡ έ α Κυ ἴου χαὶ ὼ λ πρὸς Κιύριον ἐκτενῶς, Οἴμοι, οἴμοι, οἰμοι εἰς ἡμξραιν, Υγ μὲρ σίου, ς τᾶλαι- 
-- 5 » “ Ζ΄ σιδ ΕῚ 93 λ ρ ες. κ.»-Ὁ β ΄ ἐξ λ δ) 9 2 ,»» 

πωρία ἐκ ταλαιπωρίας ἥξει. Κατέναντι τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν βρώματα ἐξωλουϑρεύνη, ἐξ οἴκου 

Θεξ ὑμῶν εὐφροσύνη χαὶ χαρά. ᾿Εσχίρτησαν δαμάλεις ἐπὶ ταῖς φἄτναις αὐτῶν, ἠφανίσθησαν 
“ ν᾿. 2 ρ», ΄ ρ » Σ 

ϑησαυροὶ, χατεσχάφησαν ληνοῖ, ὅτι ἐξηράνθη σῖτος. Τί ἀποϑήσομεν ἑαυτοῖς ; ἐκλαυσαν βεχό- 

'λια βοῶν, ὅτι οὐχ, ὑπῆρχε νομὴ αὐτοῖς" χαὶ τὰ ποίμνια τῶν τοροξάτων ἠφανίσθησαν. Πρὸς σὲ 

Κύριε βοήσομαι, ὅτι πῦρ ἀνήλωσε τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου, χαὶ φλὸξ ἄγηψε πάντα τὰ ξύλα τοῦ 
9 »- Ν ΄- ΄΄ ΩΣ 9 Ν Ν ὦ 2 ΄ 2... 7 ε᾿ “ ν. Ξ- 

ἀγρδ, Καὶ τὰ χτήνη τὰ πεδίου ἀγέδλεψαν «φρὸς σὲ, ὅτι ἐξηράνθησαν ἀφέσεις ὑδάτων, χαὶ πῦρ 

χατέφαγε τὰ ὡραῖα τῆς ἐρήμου. 

ΣΑΛΠΙΣΑΤΕ σάλπιγΠι ἐν Σιὼν, χηρύξατε ἐν ὄρει ἁγίῳ με, καὶ συγχυϑήτωσαν πάντες οἱ χατ- 

οιχᾶντες τὴν γῆν, διότι ππάρεςιν ἡμέρα Κυρίου ὅτι ἐγγὺς Ἡμέρα σκότους καὶ γνόφου, ἡμέρα νε- 

φέλης καὶ ὁμίχλης" ὡς ὄρϑρος χυϑήσεται ἐπὶ τὰ ὅρη λαὸς πολὺς χαὶ ἰσχυρὸς, ὅμοιος αὐτῷ οὐ 

γέγονεν ἀπὸ τ αἰῶνος, χαὶ μετ᾽ αὐτὸν οὐ πτροςεϑήσεται ἕως ἐτῶν εἰς γενεὰς γενεῶν. Τὰ ἔμ- 
ὃ “ὦ ἴω 2 ων Ζ΄ ΄ ε ΄ ων ρ 

χροσϑεν αὐτὸ πὺρ ἀγαλίσκον, καὶ τὰ ὀπίσω αὐτῇ ἀναπ)ομένη φλόξ" ὡς τταράδεισος τρυφῆς ἡ γῆ 
»“ὋῸ 3 ρ ἴω Ν 9 , 3 » ρμΦ 

πρὸ προσώπου αὖτϑ, χαὶ τὰ ὁπισϑεν αὐτῇ πεδίον ἀφανισμξ, καὶ ἀνασωζόμενος οὐχ ἕςαι αὐτῷ. 

Μϑ8. Απῃ. Εὰ. οἱ ἱερεῖς} αὶ οἱ 120. οὲ λειταργᾶντες ϑυσιαςηρίῳ] 

α οἱ 23) 919) 130, 153»)311. 0, λειτεργεντες τῷ ϑυσιαςήριω 40, 42. 

λειτεργδντες τ᾿ -ολειτεργᾶντες 2.] λα Αἰζεγαῖγ. οὐπὴ ἰηϊεγπηεά, 147. 
εἰσέλϑετε) εἰσελϑατε 46, τος, τοό, 233. (310. οοττ. υ ἴῃ ΕΔ.) ΑἸεχ. 

α 40, 153. ὑπγώσατε] α ΟΥΠ]]. ΑἸεχ, νοἱ. ἷ, ρατε. 1, Ρ..38ς. ὅτι 
, ἀπίέσχηκεν] ὅτι ἀπέλιπεν Ογτῖ]!. ΑἸεχ. 1. οἴ, ἐξ οἴκου ὅζο. τὰ ἤη. 

οοη.] ϑυσια καὶ σπονδὴ εξ οἰκε Θεξ ὑμὼν 232. Θεξ ὑμῶν] ργϑπηϊῖ. 

Κυριου ΧΙ], 91,233. Αγπι. Μ5. Αγηι. Ἐ4. Θεΐ ἡμῶν 26, 36, ς1,) 95», 

τος, τού, τς3, τι8ς. Οορί. Κυριου Θεξ ἡμῶν 49. α Θεὲβ 68, 97» 
(228. δἀϊοτῖρι. ἔιργα 11η.} Α]ά4. Ογη!!. ΑἸεχ. 11. 315. αυμὼν 147. 

ΧΙΝ. ᾿Αγιάσατε νηςείαν] αἀγιασατε τοινὺυν νηςείαν 2406. κηρύ- 
ξατε ϑεραπείαν] ργιεαϊοαίε σιγαηίοπεπι Ἠΐετοθ. συναγάγετε πρεσθυτ.] 
συνάγετε τρεσξυτ. ΑἸ4ά. τᾶντας φατοικέντα,] παντὰας τοὺς κατο 

οἰκουντας ξ΄) ὅ2, 86, 93. 147» 185. πάντες οἱ κατοικᾶντες ΟοπΙρὶ. ς, 
ὙὙν} ῥγϑουηϊεῖ. τὴν 22, 26, 36, ς,) 62, 68, 86, ος, 147, 18ς, 228, “48,Ν 
310. Οοπιρὶ. ΑἸ4Δ, Θεξ ὑμῶν] Κυριξε Θεξ ἡμῶν 26, 40, 1ς3. ΑἸά. 
Θεκ ἡμῶν 26, τού, 228. ργϑιτηῖε. Κυρίου 42, 91, 97, 233. ΟΟΠΊΡΪ. 

ΑΙεχ. Ογη!], ΑἸεχ. νοὶ]. νἱ. ρατῖ. '. Ρ. 107. ὈΓΘΘΠΝ. τὸ 62, 147. τὰ 
Θεξ ἡμῶν 86. Κυρίξ τῷ Θεξ ἡμῶν Οεοῦξ. καὶ ὩΣ και κχε- 
κραξατε 22, 405) 51,68, 86,ος, 198, 233. 238, 310,3: ἥ ΥΠ}}. ΑἸεχ. 

]. οἷς, καὶ κραξατε 23) 18ὃς. (Ατπι. Μ8. πηλγρ.) Αστι. ἘΔ. κεκράξατε 
46. κἡὶ και 62. σεογρ. εἰ εἰαπιαῖε Ἡϊετοῦ. 

ΧΥ. Οἴμοι, τε] α 68, 97. (228. δἀϊοτ. ἔχρεν ταΐιγ) Αἰά. Οἵ- 
μοι τ" -- ἡμέραν) Πξν νος ἔσω πιο ἐπ ἀΐενι Οὐρεῃ. ἱν. 478. οἴμοι 11. 

α 42, 49, τού. Ογη}!. ΑἸεχ. “1. 31ς. εἰς ἡμέραν] εἰς ἴχρετ ταΐυτ. 228. 
- ταύτην Ατη. Μ5. Ατπι. Ἐά. ἡ ἡμέρα Κυρίου] α ἡ 22ς 26, 36, 
(ς τ. ἀάϊε, δὉ εδά. τ.) 91, 95» 18ς, 233» 238. καὶ ὡς ταλαιπωρία] 
α ὡς 40, 68. ΑΙά. α καὶ 49. 

ΧΥῚ. Κατίναντι] ργφτηῖτς. οτι 26, 42, ς1, 62, 68, 86, 87, ος, οὐδ 
147. 18ς, 228, 238. Α]ά. (ΑΙεχ. τὰ Χ' ἴῃ οβαγαξὶ. πηϊη.) δῖαν. Οἴτορ. 
Ργϑτηῖ. ἐχὶ Οοπιρί. τῶν ὀφθαλμῶν ὑμῶν] αὶ ὑμὼν 311. τῶν 
ὀφϑαλμῶν ἡμῶν ΑΙεχ. ἐξωλοθρεύϑη!] εξηρϑη 22, ςτ, 86,228. εξω- 
λοϑρευον 26. εξηρανϑὴ 45, 62, ος, 147..18ς, 2420. - εζηρϑὴ 40. 
(228. εχ οοιτ. 8 δἷ. π3.} Οοπιρί. ἐξ οἴκου] ῥγβετηϊτι. καὶ 22, ςὶ, 62, 
8ό, ος; 1479 1ι8ς.4ἾΘεξ ὑμῶν} Θεξ ἡμῶν χό, 36, 40, ξῖ, τοῦ, 153. 

(οπιρὶ. Οθογρ. αἱ 

ΧΙ. ἐπὶ ταῖς φάτναις αὐτῶν] -[- πυρωτριασε σιτοδοχει απὸ 
τῶν χρισματων ἀντῶων (22. [00 3) ςι, ὅ2, 86, ος, 147, τϑς.! ϑῖαν. 
Οἰἶγορ. -Ἐ εδάεπη, ουπὶ χρησματων Ρτο χρισματων, 36. «ταις 130, 
311τ. Ἐ ἡ βρωτιὰ σε (Πε) σιτοδοχεια ἀπὸ των χρησματων αὐτῶν 
228. πηᾶῦρ. - ηρωτριασε (ῇς, {00 Χ() σιτοδοχεια ἀπὸ τῶν χρησμα- 
τῶν αὐτῶν ΕΧ (ΟΥΓ. 8Ὁ δἱ. πη. 238. ἐπι ταις φατναις ὑμῶν 239ς. ἤφα- 
νίσϑησαν] ἡφανισϑη (Χ1], τηαγρ. αὐ ἴπ ἘΔ.) 1.3. ἠφανίσϑησαν--- 
ἑαυτοῖς ἴῃ φοπ1. {64.} αὶ οὐπὰ ἰπιεγηηεά, ΟὨγγίοῖς. 1. 41. ἠφανίσϑη- 
σαν ὅτε. 44 ἤπ. οοπ,. {64.} κα 240. ϑησανροὶ] Ἔ αὐτῶν αν. Οἴξτορ. 
ὅτι ἐξηράνθη} οτι ἐξηρϑὴ 22, 36, ςι, 418. 

ΧΥΠ͵ΙΙ. Τί ὠποθήσομεν) τι ἀποϑησωμεν 26, 62, 147. οτι απο- 
ϑησομεν τοό. ἑαυτοῖς] αὐτοις 26. εν αὐτοις 311. Αττγ, Μ8. Ατηι, 

ΚΕΦΙ, 

ΚΕΦ. 

ἙἘὰ. ποδὶ: Ἡϊεῖοη. ἔκλαυσαν) ἐκλαυσεν 22, 36, 40, ξτ,ος, τϑς, 2285.) 

ἡκλαυσαν---αὐτοῖς] αὶ οὐτη Ἰητεγηηεά. Ζ6. ἐχ ὑπῆρχε νομὴ αὐτοῖς] 

,ν 68. Αἰά. νομὴ αὐτοῖς] νομὴ ἀντῶν 9ς, τ8ς. καὶ τὰ ποίμνια] 

α καὶ 40, 68. ΑἸά. ἠφανίσϑησαν) ἡφανισϑὴ “6, 36, 40, 42, 40, εἴ; 

τού, τ98, 238. ΑἸεχ. ἱ 

ΧΙΧ. βοήσομαι] βοησωμαι 26. βοήσονται χη. ΜΙ. Ευοβοίορ. 
ἀνήλωσε] ἀνηλωχε (ΕΧ. οςοττ. πη. Γες.}) 22. ἀναλωσαι! 62. τὰ ὡραῖα) 

τὰ ὅρια (ἔς ςοπι. ἴε4.) δῖαν. Οἷἶτορ. ἀνῆψε] κατέκαυσε (πρὶ. 
τῷ αγρ} τα δρυμε 26. αὖτε αγρξ 240. 

ΧΧ. Καὶ τὼ κτήνη] καὶ τὰ τεδια ος, τΒς. καὶ στάντα τὰ κτήνη 

Οἰγίοῦ. 1. οἷ. ἀνέδλεψαν] ανεξδλεψεν 22, 26, 36, 40, 42, 40) 51) 

65, 86, τού, 147. 238, 239. ΑΙεχ. ενεδλεψε ος, 185. ὅτι ἐξηρᾶν- 

ϑησαν] μαδεῖ ὅτι ἴῃ ομαγαές. ταΐη. ΑἸεχ. καὶ τὺρ ἄς. δὰ βη. «οη,.] 

λα.» 1147γ1583, 18ζ,) 240. 

1. Σαλπίσατε σάλπιγ[.} ῥγαπηῖῖ. καὶ 97. (228. δ αἱ. πλ.)} ΑΙᾺ, 

σαλπίσατε ἐν σάλπιγ[! Οομηρὶ. α σάλπιγῇ, (ἔς νεγ. τς.) Ατγηι. Μϑ8. 

Ατηι, Ἐ4, ἐν ὄρει ὡγίῳ μου] ἐν ὄρει τέτῳ ἁγίῳ μου Ἐποβοῖορ. (ορί. 

καὶ συγχυϑήτωσαν] και συναχϑητωσαν 11], 22, 36, 40, 42, 49. 51, 

ό}, ος, τού, 130, 147, 18ς, 228, 238, 311. ἢς, ἤπε χαι, (86. πιᾶγρ. 

συνχυϑησονται) Ατπι. Μ8. Ατπι. ἘΔ. καὶ συναχϑήσονται 56. χαι 

συγχυϑήσονται 5440. καὶ συνταραχϑήτωσαν ΟὐΟπιρὶ. εοπέαγδοπμαιγ 

Ηΐειοη. τὴν γῆν] τὴν τσολιν 26. διότι πτάρεςιν] οτι τοαρεξ 42. 
οτι τσαρεςιν 62, 86, 87, 97» 130,.147,13» 228, 310, 311. ΟομρΡὶ. ΑἸά, 

διότι ἦλϑεν Απη. Μϑ. Απη. ἘΔ. ἡμέρα Κυρίου] ἡ ἡμερα τὰ Ἐνριϑ 

“6. Αἰεχ. ἡμέρα τῇ Κύριε 49. Ργαεγηϊτι. ἡ ςι, ό5) 68, ος, τοῦ, 130, 

147, 18ς) 198. Οοπιρὶ. ΑΙΔά. ὅτι ἐγγὺς} ἡ ἡμέρα τῇ Κυρίὶε πίε 

ὩΠΟΟ5 Αἰεχ. φμοπίαηε ἡμκία οἢ. Ἡϊ]ετοη. ; 

11. Ἡμέρα σκότους] ργατηῖι, ἡ 26, τοό, 198. (Τοπιρὶ. νεφέλης] 

ῬΓΘΘΠΪ τ, σελήνης 310. καὶ ὁμίχλης] εἰ ργμῖμα Ἡϊείοη. λαῦς Τ0- 

λὺς καὶ ἰσχυρὸς] ϑύναμις πολλὴ καὶ ἰσχυρὰ (ἔς ἰηὰ) Απῃ. Μϑ. 

Αγ. Ἐ4. ὅμοιος αὐτῷ] ομοιος αὐτὰ 311. ΑἸεχ, οὐ γέγονεν) οὐκ 

Ἡχοσϑὴ 232. απὸ τῇ αἰῶνος] εκ τῈ αἰῶνος 40. καὶ μετ᾽ αὐτὸν) 

και μετ᾽ αὐτῶν 23, 62, 147, 228. οὐ τροςεϑήσεται] οὐ σρατευϑησε- 

ται 68. ΑΙά. ἐκ ἔραν Οοπιρὶ. ποα ἐγ Ἡίεγσοη. οὐ τρορεϑήσεται 
ὅτις. δὰ ἔῃ. οοη.] ἐκέτι τοροςεϑήσεται γίνεσθαι ἀπὸ γενεῶν εἰς γενεᾶς. 

Ατηι. Μ8. Ασηῃ. Ἐά. εἰς γενεῶς γενεῶν} κα εἰς 26. Οοπῖρὶ. ψέπεγαν- 

ἡἱοπὶς εἰ ρεπεγαίίοπμηι, ἘΠ ΕΓΟΏ. νς 

1Π. Τὰ ἔμπροσϑεν) α τὼ Οοπιρί. «Ἅπίε ἐμπι Ἡϊετοη, τσυῤ νᾶ" 

λίσχον] τυρ ἀναλισκων 147. καὶ τὰ ὀπίσω αὐτι] καὶ τὰ οπισϑεν 

αντῇ “6, 42) 405) τού, Αἰεχ. α αὐτ 62, (86. πιᾶγρ. οπισϑεν) 147. 

α τὰ Οοτηρὶ. εἰ ροῇ εμπι Ἠϊεῖοηῃ. ἀναπήομένη] ὁπλομένη Οοπιρὶ. 

ὡς τταράδεισος---πτροσώπε αὖτῷ} τὰ ἔμπροσϑεν αὐτῷ ὡς παράδεισος 

τρυφῆς ὙΠεοάοτεῖ. ἰϊ, 1,188... τορὸ τυροσώπε αὐτῷ} ἐμπροσϑὲν ἀντὰ 



12. 

τ 

.14. 

ΙῺ Η λ. 

Ὡς ὅρασις ἵππων ἡ ὅρασις αὐτῶγ, χαὶ 
τὰς χορυφὰς τῶν ὁρέων ἔξαλᾶνται, χαὶ 
“σολὺς χαὶ ἰσχυρὸς “π“αρατασσόμενος εἰς 
τᾶν πρόσωπον ὡς πρόσχαυμα χύτρας. 
δήσονται ἐπὶ τὰ τείχη, 

λήψονται, χαὶ ἐπὶ τῶν τείχεων δραμᾶνται, ΝΜ ᾿΄. ε ΄ εἰσελεύσονται ὡς χλέπ]αι. 
εῶ κε ᾽’ ΄ 0 ἥλιος χαὶϊ ἢ σεληγῃ συσχοτάσοῦσι, 

ε Α .“ “ 
ον ὡς ἱππεῖς οὕτως χαταδιώξονται. 

ε Ν Ν Νν 
,“ ὡς Φωνὴ φλογὸς συρος χατεσϑιόσης χαλᾶμην, χαὶ ὡς λαὸς πύλεμον. 

ε ὟΝ ϑὼ Ως μαχηταὶ δραμᾶνται, 
[γ 9 ϑὲὰρ [ωὦ “4 χαὶ ἔχαςος ἐν τῇ ὁδῷ αὐτῷ “πορεὔσεται, 9 ,.Ὁ δ»φΦ 8) Ἀκ ρ 9 Ρ 2 .-»" τ Φ » 

αύτων, Καὶ εχαςος ἀπὸ τῇ ἀδελφᾷ αὐτῇ οὐχ ἀφέξεται" ζΖ 
“ὃ , ρο "Ἵ ᾿ 

ρ, 

“πορεύσονται, χαὶ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτῶν σεσξνται, χαὶ οὐ μὴ συντελεσϑῶσι. 
χαὶ ἐπὶ ταῖς οἰχίαις ἀναξήσονται, Ν ’ ». “ὦ ΄ ε ἰῶα Τρ ποροσώπϑ αὐτῇ συγχυϑήσεται ἡ γῆ, 

Ὡς φωνὴ ἁρμάτων ἐπὶ 

9 νι ’ 3 “ὦ ᾿ , 
ε-ο Απὸ προσώπου αὐτῇ συντριδήσονται λαοὶ, 

Ν ε »»Ἤ 
᾿ » χαὶ ὡς ἄνδρες “πολεμιςαὶ ἀγα. 

Ν 2 
ς χαὶ οὐ μὴ ἐχχλίνωσι τὰς τρίξες 

χαταδαρυνόμενοι ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτῶν 
Τῆς σπύλεως ἐπι. 
χαὶ διὰ νυρίδων 

Ό ΝἮΗ ’ ε 3 ΄ χαὶ σεισϑήσεται ὁ δραγόρ' 3 

ρ 
΄ ΄ 

χαὶ ἄςρα δύσουσι τὸ φέγίος αὐτῶν, Καὶ Κύριος δώσει φω-. 
Ν, 3 “Ὁ Ν, ΄ ᾿ , “ὍὋ 6 ΄΄, » ΄ ε 

2. Φ ἃ 9 

γὴν αὐτὰ ωτρὸ προσώπου δυνάμεως αὐτῇ, ὅτι πσολλή ἐς! σφόδρα ἡ παρεμξολὴ αὐτῇ, ὅτι ἰσχυρὰ 
ἋἉ»Ἤ ΄ 95 ,“ εργῶ λογῶων αὐτϑ' 

Καὶ γῦν λέγει 

ε ω ΝΣ , ἋἍ ΄΄ ΄- ὑμῶν" χαὶ ἐπιςράφητε ὥρος Κυριον τὸν 
ΟΝ ΄ 

χα! πολυέλεος, 

22, (36. πιᾶγρ. δὉ αἱ. πὶ. υἱ ἴῃ ΕΑ.) 42, ξι, 62, (86. τηαγρ, υἑ Εά.) οζ» 114» 1479 τς, 238Ὰ5 ἀπο ροσὼπξ αὐτῇ 68, 87, (οΙ. οοττ. αὖ αἱ. χη. Ὁ ἴα ἘΔ.) 97, 153, 228, 210, ΑΙά. ἔμπροσϑεν τοῦ τὩροσώπου αὐτῷ Οὐπιρὶ. α προσώπου Αττη. Μ8. Απη. ἘΔ... καὶ τὸ ὄπισϑεν αὐτδ] χᾶι τὰ ὀπίσω αὐτῇ ΧΙ], 22, 36, ςι, 62, 68, 86, 87, οἵ, ος, 979 130, 147, 153, τᾶς, τοϑ, 228,233,228,310,211. ΟΟπΊρΡΙ. ΑΙά. Ὑμεοάοτει. 1. οἷ. πεδίον] ὡσεὶ πεδία (ὐοπηρὶ. καὶ ἀνασωζόμενος και ὃ ἀανασω- ζομενος 42. και ἀνασωώσομενος 240. 

Αγη). Μδ8. Ασπι. ἘΔ. οὐκ εξιν αὐτω 26, 36, 40, 130, 311. ἐπ᾿ αὐτα ος, τϑς. οὐκ εςὶν ἐν αὐτω τοῦ. 
ΙΝ. Ὡς ὅρασις] ὡς ορασεις “6. καὶ ὅρασις αὐτῶν] κα οψις αὐτων ΠῚ, (ΧΠΠ. πιᾶγρ. υἐ ἱπ Ἐά.) 26, 40, τού, 198, 233. Οογηρί. καὶ ὡς ἑππεῖς] καὶ οἱ ἱππεῖς ΠΠ1. ΑἹά. ὅτως καταδιωξ.}, ὅτως Ατη. Μ5. Ἄχ. Ἑά.. 

. ΜΝ. Ὡς φωνὴ ὡρμάτων] Ῥγῶπητς, καὶ 26. ἐπὶ τὰς κορυφὰς] α τῶς Οομηρὶ. φλογὸς πυρὸς} αὶ τσυρος 230. ΑΙά. καὶ ἰσχυρὸς] λ κᾶι οἵ, 153, 311: 
ΑΙ. τᾶν πρόσωπον] τσρος τροσωπὸν 26. Ργργηἶ, καὶ 42, ὡς τρόσκαυμα] ὡς. τπροκαυμῶ 97, 228. χύτρας] κυϑρας (Πς) 198. 
ὙΠ. δραμᾶνται] διαδραμενται 40. (πρὶ. καὶ ἕκαςοςἿ , καὶ 42, 49, 95) τι8ς. καὶ ἕκαρος ὅζο, δὰ Άῃ. ςοῃμ.7 ν 130, 311. ἐν τῇ ὁδῷ αὐτ8} ἐν τὴ αὐτὰ οδω 22, 36, 5170 8) 1ῖ8ς, 238, τὴν οδὸν αὐτὰ 23. πορεύσεται) τοορεύσονται 45, 62, 86, 147. πορεύεται 228. καὶ οὐ μὴ ἐχκλίγωσ!] καὶ αὶ μη ἐκκλινισι (ΧΙΙ. εχ οογΓ.) 2ό, τού, 31:. ΑΙεχ. καὶ οὐ ΜΉ ἐχχλινὴ 22, κι, 38. ὅζαι οὐ βῆ κλινουσι 1ς3. εἰ γπομ ἐἰρεῖὶ- παόμπι Ἡϊετοη. Ψαἱρ. τὰς τρίξες αὐτῶν] τες τριβδες ἄντων 11], τοό. τᾶς τριξους αὐτὰ 22, δ, ος, 1ιϑς, 238. τὰς οὗὲς αὐτων 2 3. 
ΨΊΙΠ. Καὶ ἕκαςος] δέπρεἰὶ ἩΠοΙοη. 

οὐκ εἐς!ν 

ἀνὴρ ρτο ὠλλ᾽, Αττι. ἘΔ. αὶ οὐμπὶ ἰηϊεγηγθά, 51δν. Οἶἶτορ. ἀπὸ τοῦ 
ἄδελφξ αὐτῷ} απο τα αδελφε αυτων (αυτων δχ σοι. τηᾶγρ. Ὡλήσιον ΡΙῸ αδελφι) ΧΙ]. ἀπὸ τα ἐδαφε αὐτὰ 26. απὸ τα ὥλησιίον αὐτὰ 42, 
δ, 87, 91, 97, 228, 310. ΑΙ, ἄδελφε τλήσιον αὐτε 130. απὸ τῶν 
αδελφων αὐτὰ 153. ἀπὸ αδελφε σλησιον αυτε 311. ἐκ ἀφίξεται] πο τεσεάεπί Ἠΐετοα. καταξαρυνόμενοι---ττεσῶνται] οὐ πορεύσονται 
καταδαρυνόμενοι" ἐν τοῖς ὅπλοις αὐτῶν πορεύσονται, καὶ ἐν τοῖς βέλεσιν 
αὐτῶν πεσᾶνται ϑἷαν. Οἰἶτορ. αὐτῶν τ" --αὐτῶν 29] α αἰζογυξν. ΟΠ 
ἰπίεττηθά. 130, 311. καὶ ἐν τοῖς βέλεσιν αὐτῶν] ἐν τοῖς βέλεσιν Οὐοπιρί. καὶ οὐ μὴ συντελεσϑῶσι] καὶ οὐ μὴ συντελεσουσι (ΧΙ]. 
οοττ. συντελεσωσ!) τοῦ. ΑἸεχ, καὶ οὐ μη συντελεσωσι 26, 40, 68, 87, 
ΟἹ, 97, 130, 153, (228. σοττ. δ αἱ. πι. οἱ ἴῃ Εά.) 230, 310, 311. ΑΙά. 

ΙΧ. Ὑοίμηι σοπηπηα ἀθεξ 240. Τῆς πόλεως ἐπιλήψονται] ἥξου- 
σιν ἐπὶ τῆς ττόλεως 12 Οοάΐςες ϑεγρὶὶ. καὶ ἐπὶ τῶν τευχίων] Ἔ αυ- 
τῶν 22,36, ςτ,ος, τϑς, (228. ἤιρτα 1ἰπ. 80 8]. πι.) .“38.} ραμᾶνται] 
διαδραμενται 45, 62, 86, 147. (ὐοπιρί. καὶ ἐπὶ ταῖς οἰκίαις] , και 
22. και ἐπὶ τὰς οἰκιᾶς 23, 26, 26, 20, 42, 40. 87, τού, 198, 238. 
ΑΙεχ. ἢς, ἤπε και, ξιγόβ,οξ, 1ς3, τβ8ς, 228, 410, 3411} δπρρι. ΑΙά. 
ἐπὶ τὰς ϑυριδὰς 62, 86, 14). εἐπιτας οἰχειᾶς ΟἹ. ἡ τᾶις 97. καὶ 
ἐπι τὰς οἰκειᾶς 110, καὶ διαὶ δες, 84 ἢη, ςοῃη.] ὡς εἰσελεύσοντα 

γον. ἹΝ.- 

διότι μεγάλη ἡ ἡμέρα Κυρίου, 
Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, Ἔπιςράφητε 

ςείᾳ, καὶ ἐν χλαυϑμῷ, καὶ ἐν χοπετῷ, Καὶ διαῤῥήξατε τὰς χαρδίας ὑμῶν, χαὶ μὴ 
Θεὸν ὑμῶν, 

ἐκ ἔραι αὐτῷ] κκ ἐρὶιν ΠῚ. κκ ας ἐξὶν ὠπ᾿ αντὰ (22. ἴογ. αυτω) 51) 62, (86. πηαᾶτρ. υξ ἴῃ Εά.) 47, 238: 

Καὶ ἕκαςος---ἀὀἰφέξεται] ἀλλ᾽ ἀπ᾽ ὠδελφὲ καὶ τῇ τὐλησίον αὐτῷ ἐκ ἀφέξεται Αταν. Μ8. ἔς, οὐπὶ 

3 Ν 
μΝ 

ε Ἅ » “ὁ ἐπιφανὴς σφύδρα, χαὶ τίς ἔςαι ἱχαγὸς αὐτῇ; Ν Νν 2 Ψ ᾿ς ἊΨΦ ε “Ὁ 2 : ρος μὲ ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας ὑμῶν, χαὶ ἐν γη- 
τὰ ἱμάτια 

Ψ ϑ ξ΄ δ 5 ΄ ϑ32)ππΝ" ΄ ὅτι, ἐλεήμων χαὶ οἰκτίρμων ἐςὶ, μαχρόσϑυμος Ν ρ"" 3 ρὸ 
΄ αι μετανοῶν ἐπὶ ταῖς χαχίαις. Τίς οἶδεν εἰ ἐπιςρέψει, χαὶ μετανοήσει, χαὶ ὑπο- 

τινες κλέπῆαι διὰ τῶν ϑυρίϑων ἡμῶν Ογτ!, ΑἸεχ. νο.Σ. Ρατί. ἴ, Ρ. 2γι. διὰ ϑυρίδων] διὰ τῶν ϑυρίϑων Οουρρὶϊ. 
Χ, Πρὸ προσώπε αὐτῇ] πξ0 προσώπου αὐτῶν 17], ΧΤῚ, 42, 40, ει, τού, 13,233. απὸ τοροσώπε αὐτὰ Οεογρ. ϑίαν. Οἴτορ. συγχυ- ϑήσεται] συναχθήσεται 3211. ὃ ἥλιος] Ῥταεγηῖττ. καὶ 310. α ὁ Οοπηρὶ. ὁ ἥλιος---συσκοτάσπσι} α ΟὔΠῚ ἱπιεττηεά, 68, 8), 97, (228. δαζοτίρι. τηᾶτρ.) ΑἸ4, καὶ καὶ σελήνη] α ἡ Οογηρὶ. συσκοτάσεσι] σκοτασουσι 36,310. καὶ ἄςρα] και τα αρρα ΧΙ], 23, 36, 40, 42, 49, ξι,ό, 68, 86, 8), 91, ος, 979 τοῦ, 130, 147, τϑς, 228,233, 238. (πρὶ. ΑΙεχ. καὶ οἱ ἀςέρες Αἴμαη. ἢ, 2ς2. καὶ ἄςρα δζο. δὰ ἢπ. ςοἴη.],.. 26. δέ. σεσι) οὐ δωσουσι ΧΤΙ, 42, 86, 240. σῳΐέγεπὶ Ἡΐετοη. τὸ φέγίος] , τὸ Οὐοπρρὶ. 
ΧΙ. Καὶ Κύριος δώσει] και ὃ Κυριος δωσει οἱ, 153. Καὶ Κύριος δώσει φων. αὐτῇ] ὁ δὲ Κύριος ἐκ Σιὼν ἀναχράξεται, καὶ ἐξ Ἱερουσαλὴμ. δώσει φωνὴν αὐτῷ καὶ σεισϑήσεται ὃ ἐρανὸς καὶ ἡ γῆ. Αἴῇδη. Ι. οἶξ. φωνὴν αὐτξ] φωνὴν αὐτῶν οι. ὅτι κ"--ὅτι 25} αὶ δἰκεσυιῖτ. ουπη ἱπίογ- . πιρά, 22, 68, (9). δαίοτῖρε, πιαγρ, 40 εδά, πῃ.) (2.28. Δαίοτίρί, πηᾶγρ. Ὁ 8]. τ.) ΑἸἰά, ὅτι τποολλή ἐςιἾ οτι τσολὺ ες τοῦ. σφόδρα 15], 86, 240. σφύδρα καὶ τταρεμξολὴ αὐτξ] καὶ ταρεμξολὴ αὐτὰ σφοδρα 42. ἐπιφανὴς ὅς. αὰ ἤη. οοΠ1.} πάρπα εἰ ἐϊπωβγὶς πίσιὶς » οἰ φιρῖς ἐγ μι βῇεὶ- ἐπ’ αὐ εαπὶ ἢ Ἡΐετοθ. ἡ ἡμέρα Κυρίου] καὶ πμερὼ τὰ Κυριξ μεγαλςξ (τε δάϊοτῖρε. ἔχρτα 11π.) ΧΙΙ. καὶ ἥμερῶ τ Κυριε 22,23, χ6, 316, 45, 49. 51, ΟἿ, ος, 97. 130, 1τ8ς, 228, 238, 310, 311. ἡμέρα τὰ Κυρίον ΑἸεχ. ἐπιφανὴς σφόδρα] ρταυηῖει. μεγάλη και 22, 23,26, 36, 0, 42, 405 51, ό;, 68, 86, ος, 97, τοῦ, 130, 147, 153) 18ς, τοϑ, 228, 233, 238, 230, 240, 310, 311, (οΠη0]. Ῥτδτ τε. καὶ 87, ΑἸοχ, μεγάλη ἐγιν καὶ ἐπιφανὴς σφόδρα Αττα. Μ8. Ατηι. ΕΑ. Οεογρ. 8]αν. Ἐποβοίορ. Οορι. ἔρξαι ἱκανὸς] ἱκᾶνος εςὶν ΠῚ, τοῦ. ἐξὶν ἱκᾶνος 26, ος, τᾶς, 233. 310. {0 ΑἸεχ, αὐτῇ] αὐτῆς 68. 

ΧΙ]. λέγει Κύριος] λέγει Κυριε 97. ῬΓαπ τ, ταδὲ τού. ὃ Θεὸς ὑμῶν] ὁ Θεος ἡμῶν (36. οοττ. αὖ αἷ. τη. υξ ἱπ ἘΔ.) 130,1ς3,) 228, 311. ΑΙ4, Ογπῖ!. ΑἸεχ, ἢ, 321. κοι. Οοπιρῖ. Θδογρ. α ὁ Θεὸς 31ο. Ἐπι- φράφητε] ργαπηξε. καὶ 46. ἐπιςρέψατε Ογη!!. ΑΙεχ. ἢ. 496. ἐξ ὅλης τῆς καρδίας ὑμῶν] αὶ ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 11, 814. (ΟΣ, ἢν 408. εἰ 41.) τῆς καρδίας ὑμῶν] α της (ΧΙΙ. Δα [οτῖρξ. τηᾶγρ.) 40, 1ο8, 233. ὑμῶν 
23. καὶ ἐν νηςεία] λα Χαι 22, 26, 36, 40, 42, ξΙ, 62, 86, ος, τοῦ, 
147,153, 18ς,233, 238, 311. ΟΟΩΡΙ. αὶ 4ϊ. Ἔ καὶ εν σακχω 68, 97, 228, 310. ΑΙά Βαθεῖ καὶ ἱπ ομετγδές. πιΐη. ΑἸεχ. καὶ ἐν νηςείο δα. 

᾿ δἀ ἤπ. οοτη.] α 240. ἐπ 7εὐμηῖο, ἐπ᾿ οἰ ἰοῖο, ἐπ ἤδία, εἰ ἐπ δίακᾶε, Ἡϊετοη. : 
καὶ ἐν κλαυϑμῷ] α εν 40. ΟΟΠΏΡΙ. χα 311. καὶ ἐν κοπετῷ] καὶ ἐν 4ο. 
(97. δἀΐογ. πιρτὰ 11.) Οομρὶ. 

ΧΠῚΙ. καὶ μὴ τὰ ἱμάτια ὑμῶν] 9, 
Δι. Ἑά. 

114γ τϑς, 2309. κ ὑμῶν 
καὶ ἐπιςράφητε] καὶ ἐπιςρεψατε 42, 230, 240. Οοηρφὶ. 

᾿ καὶ ἐπιςράφητε---Θεὸν ὑμῶν] αὶ οὐπὶ ἱπίεγπιςά, 68, 18 ς. ΑΙα, μακρό- 
ϑυμος} ργϑπηϊε, καὶ 9ο15)1ζ3. ἐπὶ ταῖς κακίαις] α ταις (ΧΙ. δά- 
[ςτῖρτ, πιᾶγρ.) 4 ς, 153, 230. -Ἐ ἡμῶν ἴωργα ἴῃ. 80 αἱ. ἢι. 238. 

ΧΙΝ. Τίς εἶδεν] ργαπιῖτς. καὶ 23. τις εἰδὲν τοό. καὶ μετανο- 
ἥσει] Ἕ αὐτὸν Οὐοηιρὶ. καὶ ὑπολείψεται] υποληψεται 86. χαι υπο- 
ληψεται 428. ΑΙά. εὐλογίαν] εὐλογια τοό. καὶ ϑυσίαν] ἡ και 
23, 26, 36, ἃς, 49, ςι, 6:, 62, 86, 87,91, 95,07, 130, 147, 143, τᾶς, τε Ο : 

: 



͵ 

βρώματα εἰς δικαιοσύνην, καὶ βρέξει υ 

Ι Ω Η Δ. 

ἴω . ἥ -ος Ν Ὡ ᾿ ’ “᾿ ων ξςξ “ὦ ᾿ς 

λείψεται ὀπίσω αὐτῇ εὐλογίαν, καὶ ϑυσίαν, χαὶ σπονδὴν Κυρίῳ τῷ Θεῷ ὑμῶν; Σαλπίσατε τς. 

᾿ 
᾿ ᾿ ΄ ΄ Ν -ε ΄ 

σάλπιγ, ἐν Σιὼν, ἁγιάσατε γηςείαν, χηρύξατε ϑεραπείαν, Συναγάγετε λαον, ἀγίιᾶσατε ἐχχλη- τό. 
΄ 

ΚΕΦ, Π, 

᾿ Ν 2 ΄ ΄ 9 δὼ 

σίαν, ἐκλέξασϑε πρεσξυτέρους, συναγάγετε γήπια ϑηλάζοντα μαςδς, ἐξελθέτω γυμφίος ἐχ τοῦ 
ΝΕ ζ΄ 3 “ “ 2 ."- 3 7 ἰον ΄΄ ἀνῃ ΄ 

κοιτῶνος αὐτῇ, καὶ νύμφη ἐκ τῇ σαςϑ αὐτῆς. Δναμέσον τῆς χρηπίδος τοῦ ϑυσιαςηρίου χλαύ- 17. 
΄ 

σονται οἱ ἱερεῖς οἱ λειτδργδντες τῷ Κυρί ῳ, καὶ ἐρδσι, Φεῖσαι Κύριε τ λαδ σδ, χαὶ μὴ δῷς τὴν 
"» “ ΄ 9». ᾿' Ὑ Ψ .. “ 2 “ἊΨ ΝῊ 

χληρονομίαν σου εἰς ὄγειδος, τᾷ κατάρξαι αὐτῶν ἔϑνη, ὁπὼς μὴ εἴπωσιν ἐν. τοις ἔϑνεσι, ΠΒ ἐςὶν. 

’ Ξ "τῷ » ω “.,«.ὡΣωῳ» “΄ Ν " » “ Ν 2 ᾽’ “" ἰοι 39. "Ὁ Ν᾿ 2 ᾿ 

ἡ Θεὸς αὐτῶν , Καὶ ἐζήλωσε Κυριος τὴν γὴν ἀὐτξ, χαὶ ἐφείσατο τῇ λαδ αὐὑτ. Καὶ ἀπεχρίϑη 18. τ0. 

᾿ “κα -“ “ »  πἴἷὮἷῖ ΝᾺ, Ν . ΄ ει, τον. ᾿ ΝΙΝ Κ΄ ΝΙΝ Ψ 

Κύριος, Χᾶι εἰπε τῳ λᾶαῳ αὑτδ, 1δ8 ἐγὼ ἐξαποςελλὼ ὑμῖν τὸν σίτον Χὰΐ ΤῸΝ ΟΙνῸν Χᾶϊ Τὸ Ελαίογ, 

Δ ΤΙΣ Ζ 9. τ “. 23 δώ εἴ. Ὁ 2 4 3 3 δ Ν 2 ρο ἔ9 Ν . 25Ν 

χα! ἐμπλησϑθήσεσνε αὐτῶν, χαὶ ἃ δώσω ὑμᾶς δχ ετι εἰς Ογειθίσ μὸν Εν τοῖς ξ γεσι. Καὶ τὸν ἄπο 20. 

δὼ ΕῚ ς .Ὁ Ν 
ἴδ » ..Σ» ἰων ΄-ς 7 9 “ὦ 

Βοῤῥᾷ ἐχδιώξω ἀφ᾽ ὑμῶν, καὶ ἐξώσω αὐτὸν εἰς γὴν ἄνυδρον, καὶ ἀφανιω τὸ πρόσωπον αὑτὰ εἰς Τὴν 
᾿ Ὁ Ν ΄ Ν 3 »’ Ν 32 

ϑάλασσαν τὴν πρώτην, καὶ τὰ ἐπίσω αὐτῷ εἰς τὴν ϑάλασσαν τὴν ἐσχάτην' χαὶ ἀγαδήσεται ἡ 
’ 

᾿απρία αὐτῶ. καὶ ἀναξῆ ; τῷ. ὅτι ἐμεγάλυνε τὰ ἔργα αὐτ. Θά ἢ δ 
σαπρία αὐτϑ, καὶ ἀναδήσεται ὃ βρόμος αὐτϑ, ὅτι ἐμεγάλυνε τὰ ἐῤγ . Θάρσει γῆ, χαῖρε 3:1. 

Ν Ω 
ἢ ρῸ ρω 

καὶ εὐφραΐνε, ὅτι ἐμεγάλυνε Κύριος τῇ «ποιήσαι. Θαρσεῖτε χτήνη τῇ πεδία, ὅτι βεξλάςηχε τὰ 22. 

ρ- . 9 ἵν 
: ἙΝ “" ρ Ν᾿ »ἪἬ - Β » “Ὁ 

πεδία τῆς ἐρήμδ, ὅτι ξύλον ἤνεγχε τὸν χαρπὸν αὖτ, συκὴ χαι ἄμπελος ἔδωχαν τὴν ἰσχὺν αὐτῶν. 

ΗΝ, δ ’΄ νων 4 “, » ΄ δ] ,.ϑΞ..Ν ἰδ ᾿ς ΄ Θ φ-» ε Τ᾿ δ 4 ξὴ ςξς . Ἃ 

Καὶ τὰ τέχνα Σιὼν χαίρετε καὶ εὐφραίνεσνε Ἐπὶ τῷ Κυρίῳ Θεῷ ὑμῶν, διότι ἔδωκεν ὑμῖν τὰ 23. 
ς μῖν ὑετὸν πρώϊμον καὶ ὄψιμον, χαϑὼς ἔμπροσθεν, Καὶ 24. 

Σ Ν ν ΝΣ Ν : ΄ 

πλησϑήσονται αἱ ἅλωνες σίτε, καὶ ὑπερχυϑήσονται αἱ ληνοῖ οἷν Χαὶ ἐλαίβ. Καὶ ἀνταποδώσω 2ξ. 

ὑμῖν ἀντὶ τῶν ἐτῶν ὧν κατέφαγεν ἡ ἀκρὶς, καὶ ὁ βρᾶχος, χαὶ ἡ ἐρυσίξη, χαὶ ἡ χάμπη, ἡ δύναμίς 

μου ἡ μεγάλη, ἣν ἐξαπέςειλα εἰς ὑμᾶς. Καὶ φάγεσθε ἐσθίοντες, χαὶ ἐμπλησϑήσεσϑε, χαὶ 26. 

τοϑ, 228, 233, 238, 310, 311. ΑΙεχ. (αενίβείαπι Ἡΐετοθ. καὶ ϑυ- 

σίχαν ἃς. δὰ ἔπ. οοῃ.} α τοό. Κυρίῳ) α Αττῃ. Μϑ. τῷ Θεῷ 

ὑμῶν] τω Θεὼ ἡμῶν 26, 36, 49, 51; 6ι, 62, 97) 1479 153. 228, 238, 

240. ΑΙά. Αττῃ. Ἐά. ᾿ 

χν. ἐν Σιὼν] α ἦν ἄπ. Μ8. κηρύξατε ϑεραπείαν] ργφάϊεαιε 

επταἰίομονι ἘΠΘτΟΙ. 

ΧΥῚΙ. Συναγάγετε---ττρεσξυτέρους] συναγάγατε ἐκκλησίαν συν- 

αγάγετε. ττρεσξυτέρους ΟἸΙγίοίξ. 1, 290. λαὸν] ρταηιῖτε. τὸν ᾿ΑΙεχ. 

ἐκλέξασϑε τρεσθυτέρους] ἐκλεξατε τρεσδυτερους 42, 130) 311. συγ- 

καλέσατε τρεσξυτέρους ΒαΠ]. Μ. ἱϊ. 621. ἐξελϑέτω νυμφίος} εξελ- 

ϑάτω νυμφιος 26. Αἰεχ. Ατἴμαπ. ἢ]. ρετῖ. 1. Ρ. 47. ἐκ τῷ κοιτῶνος αὐ- 

18} ἐκ τῇ νυμφωνος (πηατρ. υἱ ἰὼ Εά.) ΧΙ. κοιτῶνος] νυμφωνος 42. 

. (86. πιατρ.) ΟΥτῖ!!. ΑἸεχ. νἱ, ρατῖ, ἴ. Ρ. ὅο. ἐκ τῷ τας αὐτῆς] εχ 

τῆς παράδος ἀντης 42. α αὐτῆς Αττῃ. Εἀ. 

ΧΥΊΙ. ᾿Αναμέσον τῆς κρηπίδος} ἀναμέσον τῆς ϑυριδὸς (Πιργα [οὐρί. 

Ὁ αἱ. τὰ. ὺυἵ ἰη ΕΑ.) 26.ἁ ᾿Αναμέσον τῆς κρῆπ. τοῦ ϑυσιας.} {πίεγ΄ 

ἐγερί ἀίποπι εἰ αἰίαγε Ἡϊεῖοθ. τὰ ϑυσιαςηρίου)} Ργατηῖῖ. καὶ 36, 40" 

45, 4ς, ςἴνόι, 62, 8ό, ος, 147, 18ς, 238. Οοιηρὶ. Ογη!]. ΑἸοχ. 1. οἷς. 

Ργαυηϊ. καὶ ἀναμέσον Αττα. Ἐά. οἱ ἱερεῖς} α οἱ 45. τῷ Κυρίῳ] 

κτῳ ΧΗ, 26,49,6:,9ς, τού, 130, 18ς, 1908, 233ν.311. ΟΟΩΡ]. ΑΙεχ. 

Ογηϊ!. ΑἸεχ. 1. οἷς. ϑυσιαςηρίῳ Αἴμδη. ]. οἶξ, καὶ μὴ δῶς] καὶ μη 

παράδως 36, ς1, 3840 εἰς ὄνειδος} εἰς ονειδισμον 40. εἰς ἐρῆμον 

τοῦς. 86. -Ἐ τοῖς ἐχϑροῖς σε Αἴβδη. ἱ. 309. τῇ κατάρξαι] τε μὴ 

καταρζξαι 42) 51)95» 185, 438 Δεν μὴ εἴπωσιν) μήποτε εἴπωσιν Αἴδδη. 

τ, ρατε. 1. Ρ. 47. ὁ Θεὸς αὐτῶν] ργαεπηῖττ, Κυριος 42. ΑἸεχ, 

ΧΥΠΠ. Κύριο;] ργδοιηϊῖ. ὁ 40. τὴν γὴν αὐτῷ} τὴν γὴν αὐτῶν 

χ47. Ῥγϑεπητ. ἐπὶ ἔργα Ἰἰῃ. Δ αἱ. πὶ. 238. τὸν λαὸν αὐτῇ Αἴμδη. ]. 

εἶς. τὴν γῆν τὰ λαΐξ αὐτῷ Οεογρ. καὶ ἐφείσατο] -“ Κύριος Ατπι. 

Μ58. καὶ ἐφείσατο ὃς. δὰ ἤπ. οοπ).7 α 147. τῷ λαξ αὐτῷ} α τὸ 

λαξ τς3. Οεοτῇ. 

ΧΙΧ. Κύριος, καὶ εἶπε] καὶ εἰπε Κυριος 26. κα Κύριος Δι. Μ5. 

καὶ εἶπε τῷ λαῷ αὐτῷ} τω λάω αὐτὲ καὶ εἰπε 130, 311. Ἰδὲ ἐγὼ] 

κεγω όΩ, 147. ἐξαποςέλλω ὑμῖν] εξαποφελω ὑμῖν (22. οοιτ. ἃ ΡΥπιᾶ 

τ.) 23, 42, ὅ2, 68, 91, 9ς» 97. τού, 147, 1535) 185, 228, 230, 310. 

ΑΙΔ4. Ογεῖ!!. ΑΙεχ. νἱ. ραγῖ. '. ρ. 89. αποςελω ὑμῖν 40. νη ίαπε φοδὲς 

Ηΐδγοη. κα ὑμῖν (Ατπι. Μϑ8. βαθεῖ ἴπ πιᾶγρ.) Ατπι. Ἐὰ, καὶ τὸ 

. ξλαίον] χαὶ τὸν ἐλαιον 120. καὶ ἐμπλησϑήσεσϑε! καὶ ἐμπλησϑη- 

σεσϑαι 147. εἰς ὀνειδισμὸν} αὶ εἰς 130, 311. 
ΧΧ. καὶ ἐζώσω αὐτὸν] καὶ ἐξοισω αὐτὸν (ΧΙ1]. οοττ. εἐξωσω) 49, 

147, 153. καὶ ἐχδαλω αὐτὸν, 86. καὶ εχδιωζω αὐτὸν ος, 18ς. εἰ 
εὐὔμεανι ἐπι Ἡεοη. ἐχδιώξζω αὐτὸν ἀφ᾽ ὑμῶν ϑῖαν. Οἶτορ. καὶ 
ἀφανιῶ] και αφανισω 228. τὸ πρόσωπον] κα τὸ ΑἸά. καὶ τὰ ὀπίσω 
αὐτξ] καὶ τα οπισω αὐτῆς ὅ2, 147. καὶ ἀναβδήσεται τ" --καὶ να- 

δήσεται 291 α αἰϊετυῖγ. ουπὶ Ἰητεπηθὰ. 23) 228. ἡ σαπρία αὐτῇ] ἡ 

198, 233,311τ. ὀσφρασία αὐτῷ Απῃ. Μ8. Αγ]. Ἐά. ὁ βρόμος αὐ- 

τ] ρμιγεάο εἶμε Ἠϊετοα. ὅτι ἐμεγάλυνεν) οτι ἐμεγαλυνϑη ΠΠ, ΧΙ], 

26, 40, 42, 68, 87, 91), 94: 97» τού, 1θς, 108, 228, 310, 311. ΑΙά. 

φμοπίαη: πιαρπϊβεαία μη Ηϊεγοη. 

ΧΧΙ. Θάρσει γ5] ϑαρση (0) ἡ γη 62, 147. χαῖρε] χαῖρε 26, 

δι. τῷ ποιῆσαι] --- τὸ ἑαυτῇ μετὰ σὰ πη. ΜΒ. (Ἄχ. Ἐά. ἃἱ. αὖ- 

τὰ (ἔργον) ἀναμέσον ἡμῶν.) γαεπηϊς. ὥςε ϑῖαν. Οἰἶτορ. 

ΧΧΙΙ. Ῥεοξ ἰοΐαπι οοπιπᾶ 240. τῇ τεδὶ8} αὶ 310. ὅτι βε- 

δλάςηκε---ἐλάξετε σοτι. ς. (8. ἴε4.} ἱερυπῖυς ἰπ πηᾶγρ. 238. τὰ πε- 

δία] τα 130, 311. ὅτι ξύλον] καὶ ξυλον 233. ἤνεγχε] εδωκε (86. 

πλᾶτρ.) 233. ἐξήνεγκε ΟΥὙΠ]]. ΑἸεχ. 1. οἷξ, συκῇ καὶ ἄμπελος) αμ- 

πελος καὶ συχη 11], ΧΙΠ, 22, (23. ἔστ. συχᾷ) «6, 16, 4ο, ς1,62, 8ό, ος» 

τού, 130, 147, 153. τ8ς, 108, 228,233, 238, 311. (ΟΠΙΡΙ. ἄμπελος 

καὶ συκῇ καὶ ροῶ Ογτ}}}. ΑἸεχ. 1. οἷξ, ἔδωκαν εδωχεν 42) τοῦ, 239. 

Ἀπ. ΕἘά. τὴν ἰσχὺν αὐτῶν] τὸν καρπὸν αὐτῶν τού. κα τὴν Οοιηρί. 

ΧΧΙΙΠΙ. Καὶ τὰ τέκνα] κ και 147. χαίρετε] χαιρεσϑε 6. ἐπὶ 

τῷ Κυρίῳ] ἐπι ζυριω (ΧΙ]. οοττ. ἐν εἴ τηᾶγρ. δάζοσίρι. τω) 22, 36, 40, 

42,45. ςι,6:, 62, 86, 97. τού, 1479 153» 228, 238, 310. Οομρὶ. ΑἸά. 

ἔπι τῷ οἰχὼ οΚ9 185. Θεῷ ὑμῶν] ΡΓΘου τ. τῷ 22) 26, 40, 42, 4. 51 

ὅτι, ὅ;, 86, 97, 147. 153: 228, 238, 310. Θεὼ ἡμῶν 68, 311. Αἰά. 

Θει υμων 95: 18ς. τῶ Θεὼ ἡμῶν τού. διότι ἔδωκεν ἅζε. δὰ ἤπ. οοπ]. 

ζ84.] κ 24ο. διότι ἔδωκεν ὑμῖν] οτι ἐδώκεν ὑμῖν 22, 46, 4ς, τι, 61,7.) 
4 “ μ ; 

ό:, 86, 87, 91, 95» 97» 130) 147, 153» 185, 228,238, 310,311. ὅτι 

ἔδωκεν ἡμῖν ΑΙά. - Κύριος Αγηι. Μ5. Ατπι. Ἐά. τὰ βρώματα] 

α τὰ 25, 36, 4ς, ξῖ, ὅς, ος, 97» 1ο6, 147, 18ς, 228, 438, 21το Ὁ ὁτὰ 

βρώματα δες. 8ὰ ἔπ. οοπι.] ἐξα: 7ωβέιίας, εἰ ρίμῖ! τοδὲς ἐσεόγεσι 1Ἔππιβο- 

γαπέμη εἰ (ἜΥΟΣ ΜΙ, Μεωὶ α 2γἱπείρίο. Ηϊεγοι. χαϑὼς ἔμπροσ 9εν} 

καϑως καὶ ἐμπροσϑὲεν 42. 

ΧΧΙΝ. Καὶ τλησϑήσονται] καὶ εμπλησϑησονται 42. ΑἸεχ. ΟΥ- 

ἐΠ. ΑΙΕεχ. 1, οἶς. Καὶ τλησϑήσονται--ἐλαίς} α οὐπιὶ ἰηϊετηςά, (6. 

{ορῖ. ταᾶγρ. οἰπ ὑπερεκχυϑήσονται ΡΤῸ υπερχυϑησονται) 86. αι 

ἅλωνες] -ἰ- ὑμῶν δίαν. καὶ ὑπερχυϑήσονται] και υπερεκχυϑήσονται 

ΧΙ], 22, 26, 36, 490, 4ς» 49, 1» 61» 62, 95» 97. τοῦ, 132, 147, 1.55: 

ιϑς, 228, 238. Οοπιρὶ. ΑΙά4. Αἰεχκ. Ογη!!. ΑἸεκ. 1. οἷξ, αἱ ληνοὶ] οἱ 

λινοι φό. οἱ λῆνοι τού. 

ΧΧΡ. Καὶ ἀνταποδώσω ὑμῖν] και ἀποδωσω ὑμῖν 44, 132. ΧΙ 

ανταποδὼ υμιν ος, τϑς. ἀντὶ τῶν ἐτῶν] ἀντι τῶν υνετῶν 94: τού, 18. 

ὧν κατέφαγεν] ὧν ἐφαγεν 130, 311. ἐπ φεῖδι: οοπιεα Ηΐετοῦ. ἢ 

ἀκρὶς] ἡ ἐρυσιδη 68. ΑἸά. ἡ ἀκρὶς---κάμπη)] Αἰγυπιοι, Βαξυλωνιοι, 

Ασσυριοι, Βλληνες, Ῥωμαῖοι ΧΙ]. πγᾶΓρ. καὶ ἡ ἐρυσίξη] καὶ ἢ ὅ ΤΟΙΣ 

68. και ἡ ερμυξη 86. καὶ ἀκρὶς ΑΙά4. εἰ ταδίρο Ἡϊετοη. κχᾶὶ ἢ 

χάμπη] ροηΐξ απίς καὶ ἡ ἐρυσίδη Οοτρί. α πα, Μ5. (Ατπι. Ἑά. αἱ. 

Ρῖο καὶ ἡ ἐρυσίξη.) ἡ δύναμίς μου] αὶ ἡ (λάζοτ. {πρτὰ 11π.) 36. εἰς 

ὑμᾶς] ἐφ᾽ υμας ΧΙ], 40, 42, 49. (86. πῆαγρ.) τοό, 310. ΑΙεχ. Ασπὶ. 

Μϑ9. Δπη. Ἐά. 

ΧΧΥῚΙ. Καὶ φάγεσϑε) κα 233- ἐσϑώοντες] ἐσϑοντες Χ]], (βύ. 



Ι Ω Η ΔΛ. 
ΚΕΦ. ΤΙ. 

αἰνέσετε τὸ ὄνομα Κυρίου τῷ Θεξ ὑμῶν, ἃ ἐποίησε μεν ὑμῶν εἰς ϑαυμάσια: χαὶ οὐ μὴ χαται-, 
27.. σχυνϑῇ ὁ ὁ λαύς βου εἰς τὸν αἰῶνα. Καὶ ἐπιγνώσεσδε ὅ ὅτι ἐν μέσῳ τῷ Ἰσραὴλ ἐγώ εἰμι, χαὶ ἔγω 

Κύριος ὃ Θεὸς ὑμῶν, χαὶ οὐχ ἔςιν ἔτι πλὴν ἐμὰ: χαὶ οὐ μὴ καταισχυνδῶσιν ἕ ἐτι ὁ λαός μου εἰς 
28. τὸν αἰῶνα. Καὶ ἔςαι μετὰ ταῦτα, χαὶ ἐχχεῶ ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πτᾶσαν σάρκα, χαὶ 

προφητεύσουσιν. οἱ υἱοὶ ὑμῶν, χαὶ αἱ ϑυγατέρες ὑμῶν, χαὶ οἱ ̓ αρεσευτεθθι ὑμῶν ἐνύπνια ἐνυπνι-. 
29. ἀσϑήσονται, χαὶ οἱ γεανίσχοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται. Καὶ ἐπὶ τὸς δέλες μου χαὶ ἐπὶ τὰς δόλας 

3 ῶ 9 ἥμ “ 3 ρ, Ὃ 80. ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις ἐκχεῶ ἀπὸ τῇ πνεύματός μα. Καὶ δώσω τέρατα ἐν ἐρανῷ, καὶ ἐπὶ τῆς 
31. γῆς αἷμα χαὶ αῦρ χαὶ ἀτμίδα χαπνᾶ. Ὃ ἥλιος μεταςραφήσεται εἰς σκότος, καὶ ἡ σελήνη εἰς 

ν ν ὁ “ΙΝ ε “Ζ ΄ Ν ΄ ἊΝ 3 ο .Ψ δι ΔΆ 2 ; 32. αἰμα, πρὶν ἐλϑεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην, χαὶ ἐπιφανη. Καὶ ἔςαι ππᾶς ὃς ἂν ἐπικα.- 
΄ ἋἊΨγνΨνν ΄ ΄ ἰγά 9 Ῥ »)} Ἁ Ν. 2 ε Ν » 2 ΄ λεσῆτᾶι τὸ ονομᾶ Κυριδ, σωσϑήσεται" ὅτι ἐν τῷ ρει Σὼν χαὰϊ εν Ιερασαλήημ εςαι ἀνασωζόμενος, 

΄ »Ῥ» Ζ΄ .. 2» ΄ ΕΥ ΄, Ζ΄ 
χαϑότι εἶπε Κύριος, χαὶ εὐαγ[ελιζόμενοι ὃς Κύριος πτροσχέκληται. 

ΟΤΊ ἰδὲ 5 ιΝ 9 ρ ε “ 2 ΄ ν » "“ “, .Σ 7 Ὡ ᾶ 3 ΄ ν 9 λ 7 ι. ἐγὼ ἐν ταῖς ἡμέραις ἐχείναις χαὶ ἐν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν ἐπιςρέψω τὴν αἰχμαλωσίαν 
ϑι. 7 κε ς, Ὰ, ΄ ΄ Ἂ»ἤ; -ς 2 3 ἝΝ 3 Ν ’ . 9 

2. Ἰόὅδα χαὶ Ἱερουσαλὴμ, Καὶ συνάξω πάντα τὰ ἔσνη, χαὶ χατάξω αὐτὰ εἰς τὴν χοιλάδα ᾿Ιωσα- 
δ Ν 7 ἉἍ ΄ ΟΠ» »“᾿,ια,ε»νΝν»Ν ον " Ν “.-. ᾽ » Ν Δ 

φᾶτ, χαὶ διαχριϑήσομαι πτρὸς αὐτοὺς ἐκεῖ ὑπὲρ τῇ λα μου χαὶ τῆς χληρονομίας μου ᾿Ισραὴλ, οἱ 
4 2 ρ ΝΜ ΄- Ἧ ρ ΄ ΝΝΝΨ»»"»Ἕ δ ’ Ρ 7 

3. διεσπάρησαν ἐν τοῖς ἔθνεσι, χαὶ τὴν γῆν μου χατεδιείλαντο, Καὶ ἐπὶ τὸν λαόν μου ἔξαλον χλή- 

ρους, καὶ ἔδωχαν τὰ π«-αἰδάρια “πόρναις, καὶ τὰ χοράσια ἐπώλουν ἀντὶ τοῦ οἴνου, χαὶ ἔπινον. 

ῥἐαιϑ 153. βρωσει 40. (πρὶ. κα 233. καὶ ἐμπλησϑήσεσϑε] χαι 68, 86, ος, 97» 130, τ8ς, 428, 310, 311. ΑἸά, Αττι. Μ8. Ατη. Ἑά. 
υ μη ἐμπλησεσϑὲ ΧΙ]. και ἐμπλησϑήσεται πιᾶγρ. υἱ ἵπ ἘΔ. ος. ΧΧΧ. Καὶ ϑώσω] και δωσουσι 68. ΑΙά. ἐν ἐρανῷ] εν τω βρανω 
καὶ αἰνέσετε] και αἰνεσητε τ00: τὰ Θὲ ὑμῶν] α τὰ 49. ΑἸεχ. τεὝ..͵ ΧΙ], 26,42, ξὶ, ὅς, 68, 86, ος, 97, τού, 130, 147, 18ς, 233, 310, 

Θεξ ἡμῶν 68, τιοό. ΑΙ4. ἃ ἐποίησε] ὡς ἐποιήσε 22, 36, 62, 86, ος;)..5 311. (οπηρ]. ΑἸά. Αἰεχ. -Ἑ ανω ἔργα 11π. 22. εν τω ερᾶνω ἄνω 36, 
132, 147, 18ς, 228, 238, 240. ὃς ἐποιῆσε 40, 42, 4ς, ξῖ, 61, τού, 40, 132, 1ς3, 108, 228. Αἴῆδη. ]. οἶς. Αγ. Ἐά χᾶ! ἐν τῷ Ἐρᾶνω 91. 

153. Οοπιρῖ. Ατπι. Ἐά. ἃ ἐποίησε---ϑαυμάσια ] φαὶ γεεὶ! νοδῥνειπι πιῖ- ὀἱπεαῖο ίψαπι Οὐφεπ. 111. 866. ἱν. 624. ἐπὶ τῆς γῆς] σημεῖα ἐπι τῆς 
ταδίδα : Ἡϊΐετοθ. μεϑ᾽ ὑμῶν] μεϑ᾽ ἡμῶν ος» 18ς,311. εἰς ϑαυμά-. γης κατω (22. σημεια εἴ κατω δα ζοτίρι. ἔργα [1π.} 36, 40, 49, 132,13, 
σια] κα εἰς 22, 36, 40, 42, 4ξς, 40, ς1, ΟΙ, 62, ᾿ς, 132, 147.1ζ3» 185, 228. Αἴπδη. ]. οἶς. Ῥγαεπηἶε. σημειώ 26. σημεια κατὼ ἐπι τῆς γης 86. 

228, 228, 240. (οπλρί. Οὐγτῖ!!. ΑἸεχ. 1- εἴς, Ασα. Μ8. Αγ. Ἑά. δἷαν. ε κώτω 233. Αγ, Εά. ἐπ ἑέγγα εἰξογψαηε Οήρεῃ. ἷν, 624. καὶ τέρατα. 

εἰς τὸν αἰῶνα } ργαοτηϊες. ἐτὶ 311. ἐπὶ τῆς γῆς εἰς ταπείνωσιν Απη. Μϑ. Ἐ εἰς ταπείνωσιν τη. ΕΑ. 
ΟΧΧΨΊΤΙ. Τοζμππι σοπηπηα ἀεεῖξ, 62, 87, 97, 147, 210. Αἰά. Καὶ ΧΧΧΙ. πρὶν ἐλϑεῖν] πριν ἢ ελϑειν 45, τού, 411. Οβγγίοί, 1. εἶτ. 

ἐπιγνώσεσθε] καὶ γνώσεσϑε Οοπιρί. ὅτι ἐν μέσῳ] κα οτι (Εἷς) 232. τὴν ἡμέραν Κυρίε] α τὴν ΧΙ], 23, 49, 198. ἡμέραν τὰ Κυρια 26. την 
ἐγώ εἰμι} τι. 40, 42, 1ς3. ΟΟμΠΙΡ]. αὶ 51. ργϑοπηίτ, οτι 233. καὶ ἐγὼ ὀ ημεραν αὐτὴν 68. τὴν μεγάλην] αὶ τὴν 68. 
Κύριος] α καὶ ςτ. καὶ εἶπεν Κύριος (ουνρὶ. καὶ ἐκ--ἐμδ] καὶ ἐκ ἔςιν ΧΧΧΊΙ. Καὶ ἔςαι τᾶς] α τας 36, 228. ΟΠ γίοίς, . ςΞός. ὃς ὧν 

ἄλλος 5ϊαν. Οἶτορ. καὶ οὐκ ἔςιν ἔτι] α ετι 26, 49. Απῃ. Μ58. Αττηθ. ἐπικαλέσηται] α ἂν 26. ὃς ἐᾶν ἐπικαλεσηται 42, το8, 233. Οτΐίροη. 
Ἑά. καὶ οὐκ ἔςιν ἕτερος δϑίαν. Μοίᾳ. καὶ οὐ μὴ ὅτε. Δ4 ἤη. οοην.}] [1]. 270. ὃς αν ἐπικαλεσειται.62. ὃς ἂν ἐπικαλεσετᾶι 132. οταν επι- 

κα 1ς3. οὐ μὴ καταισχυνθῶσιν ἔτι] οὐ μη καταισχυνθὴ δκετι Π|, καλεσηται 147. ὅτι ἐν τῷ ὄρει] καϑότι καὶ ἐν τῷ ὄρες Ατηι. Εα. 
ΧΙ], 43, 49, τοό, τοϑ, 233; 240. οὐ μη καταισχυνϑὴ ετι 22,36, 1, Σιὼν] Κυριου 126. καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ) α ἐν 86. Βιαδεί ἐν ἴῃ ομαγδέξ. 
132) 228, 238, 230. οὐ μη καταισχυνϑήσεται 40. οὐ μη καταισχυν. πηΐποτε ΑΙεκ. ἀνασωζόμενος] ῥγαετηϊτῖ. ὁ 42, 9ς, τού, 1ι8ς. Κύ- 
ϑη (86. πιᾶγρ. καταισχυνθωσιν) ος, 130, 18ς, 211. Θεοῦ. οὐ μὴ ριος 1] ργαπιῖτ. ὁ Οοπιρί. καὶ εὐὰγ[ελιζόμενοι] και ευαγίελιζομε- 
καταισχυνϑδήσεται ἐκ ἔτι (οπΊρ!. καὶ μὴ καταισχυνϑῶσιν ἐκέτι ΑΙεχ. νος 23,62, 68, 87,91, 97» 130, 1479153ν311. ΟΟπιρὶ. ΑἸ4. Απη. Ἐα. 
α ἔτι Ασπι. Μ5. Αγπι. Εά. ϑιαν. Οἷἶγοσ. ὁ λαός μΕ] Ρτϑυηϊί. πας εἰ σππωμίίσπς Ἡϊετοθ. ἃς Κύριος] ὃς ὁ Κυριος 22, 23, 36, 40, ςτ, 68, 4. 
ΧΙ, 26, 49, τοό, το8, 233» 240. Οοπιρὶ. Αἰεχ. -Ἑ τὶ ος, 185. 228, 238, 240. Οοπρ]. Αἰά. Κύριος ττοροσκέκληται] [γ. 62. τρροχε- 

ΧΧΨΝΤΙΙ. Καὶ ἔγαι μετὰ ταῦτα] ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις Ογτ!]. κληται Κύριος 147. προσκέκληται]  αυτες 4.2. προσχεκλῆκεν :ς3, 
Αἴεχ. ἰν. 471. (ΟΕ, ἷν. ο86. εἰ 41.) ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις Τιεο- 240. καλέσει τρὸς ἑαυτόν. Ατπι. Μ5. (Ατηι. Εἀ. 4]. πρὸς σέ.) 

ἀοτεῖ, ᾿ϊ. 183. εἴ α. καὶ ἐκχεῶ] α καὶ (ΧΙ]]. δἀξοτίρε. ἔιρτὰ 11η.) 

23, 26, 40, 9ος, τού, 130, 132, 311. ΟΟπηρ]. ΑἸεχ. [υΠπῖπ. Μ, Ρ. 330. 1. Ὅτι ἰδοὺ ἐγὼ] διοτι ἐδὸυ εγω ΧΙ], 46, 49, 49, τοῦ, 198, 233. 
ΟἸεπι." ΑἸεχ. Ρ. ό6οϑ. Απη. Ἑά. Θεοῖς. εὔειάαπι Ἡΐετοθ, ἀπὸ τὸ Οοπιρί. Αἰθχ. διοτι ἰδὲ 130, 311. καὶ ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ] αὶ ἐν 40. 
πνεύματός μου] τὸ πνεῦμά μου Τυίη. Μ. 1. εἶ. ἐπὶ πᾶσαν σάρ. ΑἸά. ὅταν ἐπεςρέψω] οταν ανεπιςρεψω 40. ὡς αν ἐπιξρεψω οςετϑς. 
κα Ἔ καὶ ἐπὶ τὰς ϑάλους μου, καὶ ἐπὶ τὰς ϑόλας μου Τυῖπ. Μ.1. καὶ Ἱερουσαλὴμ] καὶ Ισραηλ 230. καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ Οὐρὶ. “" 

ἱ ἱ υἱοὶ ὑμῶ ὶ συνά 8ς, 238. Οομρ!. δ(αν. Οἶτορ. εἷϊ. καὶ τροφητεύσουσι»] καὶ τροφητευσωσιν 132. οἱ υἱοὶ ὑμῶν] 11. Και συναζω] κα καὶ ξ΄, 9ς. 18ς, 23 Ρ Ρ. 
οἱ υἱοι ἥμὼν 26. κα οἱ Οοπιρί. καὶ αἱ ἱ ϑυγατέρες ὅτις. δὰ ἤη. οοιῃ. .] Οὐηρτεραῦο Ἡϊετοθ. τᾶντα τὰ ἔϑνη] α τὰ εϑνη 68. ΑἸά. καὶ 

καὶ αἱ ϑυγατέρες ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, καὶ οἱ τρεσθύτεροι ὑμῶν κατάξω αὐτὰ] και καταταξω αὐυτα 62, 147. και κατάξω αντες (αυ- 

ἐνύπννα ἐνυπνιασϑήσονται. ΟΟὨΠΙΙ. Αροῖ. 110. νἱ. σαρΡ. ς- ἢἤς, οὔ) τας πιᾶγρ.) 86. καὶ αζω αὐτὰ 1320. χαὶ ταζω αὐτὰ 311. Ἰωσα- 
νεανίσκοι ρῖο τορεσδύτεροι, Ομυγίο. '. ξός. (ΟΕ, ἴχ. 33. εἴ 4.) καὶ φὰτ]) Ἰωσὰφ 86. καὶ διακριϑήσομαι] καὶ διακριϑησωμαι 46. και 
αἱ ϑνγατέρες ὑμῶν] καὶ αἱ ϑυγατερες ἡμῶν “6. α΄ς3. καὶ οἱ--- διακριϑησονται ς΄. καὶ διαφαχριϑήσομαι (Π.) 62. πρὸς αὐτὲς] 
ἐνυπνιασϑήσονται ἐνυπνιῶ ἐννπνιασϑήσονται οἱ πρεσξυτεροι ὑμῶν 310. ρος αὐτας (υε νἱάἀείωγ; Πἴογὰ α ἴαργτα ἴοτ.) 62. προς αὐτοῖς 147. 

καὶ οἱ ; πρεσθύτεροι ὑμῶν] και οἱ ; τρρεσδυτεροι ἡμῶν 26. κ 147. ἐνύ. κ πρὸς Ατηι. Μ5. Ατηι. Ἐά. μετ᾽ αὐτῶν ϑῖδν. καὶ τῆς ̓ λληρονο- 

πνια ἐνυπνιασϑήσονται} ἐνυπνίοις ενυπνιασϑησονται ΠΠ, ΧΙ], 23, 490) μίας μου] καὶ ὑπὲρ τῆς κλπρονομιᾶς μα 42. α καὶ ΑΙά. οἷ διεσπά- 
τού, 198, 232. καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν] καὶ οἱ νεανίσκοι ἡμῶν 26. ρησαν] ἃς διέσπειρα Οοπηρ. ἐν τοῖς ἔϑεσι] ἐν πᾶσι τοῖς ἔϑνεσι Αττη. 

ΧΧΙΧ. Καὶ ἐπὶ] καὶ γε ἐπι 22, 26, 36, 40, 42, 40, ὅ2, ος, τού, Μϑ. Απη. Εά.΄ κατεδιείλαντο) κατεδιειλοντο (Χ]]. εχ οοττ.) 68, 97. 
130, 147, 18ς, το8, 228, 233, 311. ΟΟἸΏΡΙ. ΑΙεχ. Αἴβδη. 11. 3. Ομεγί- καταδιειλαντο 22, 40, ς1, 86, 130, 1537) 108, 233, 238, 311. κατα- 

οἵς. 1. οἶς. καὶ γὼρ ϑίαν. Οἴἶτος. τὲς δέλες μ8] τες δαλες σὰ (οΙ. διείλοντο 36, 40, 42, 62, ος, 147, 18) 228, 310. ΑΙά. 

οοττ. 80 αἱ. πῃ. μου) 153. α μου Οοπιρί. καὶ ἐπὶ τὰς δόλας] -" μὲ ΤΙ. ἔβαλον κλήρους] εδαλον κλῆρον 40. εδαλλον χληρους, τού. 

ΧΙ], 22, 26, 26, 4ο, 42, 49, ςτ, 62, ος» 97, 1ού, 130, 132, 147ν018ς5, καὶ ἔδωκαν τὸ τραιδάρια πόρναις] καὶ τὰ ταιδαρια ἔθωκαν πόρναις ᾿ 

228, 232, 2328, 240, 310, 311. ΑΙά. ΑΙεχ. Αἴβδη. Ο γγίοίξ. ἰος. οἷ. (ομηρὶ. εἰ Ῥομεν ἀπὲ ῥμέγι ἐπ ῥγοβίδμίο Ἡϊεῖτοα. καὶ τὰ κορώσια) 

Αταϊ. Εά. ΟΘεοτρ. ϑ8[αν. Μοίᾳ. -Ἐ σου (οτ. οοττ. δΌ αἷ. πη. μου) 153. λ ὅς. ἀντὶ τῷ οἴνου] α τῇ ΧΙ], 22, 23, 26, 40, 42, 49, ς1, 2, 8ό, 

εἰ μμρεν απεὶδϊας ππεας Ἡϊΐετοα. μια υἱῖ.7 -- καὶ τροφητευσεσι 36,490), 87,01,97, τού, 1ς 3, 1098, 228, 310, 311. ΟομΡὶ. ΑἸεχ, Ογη]}. ΑἸεχ. ἱ. 



Ι Ω Η Δ. 

ταποδίδοτέ μοι; ἢ μνησικαχεῖτε ὑμεῖς ἐπ᾽ ἐμοί; ὀξέως, καὶ ταχέως ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα 

ὑμῶν εἰς χεφαλὰς ὑμῶν, ̓ Αν9 ὧν τὸ ἀργύριον μου χαὶ τὸ χρυσίον βὰ ἐλάβετε, χαὶ τὰ ἐπίλεχτά ς, 

μου τὰ χαλὰ εἰσηνέγκατε εἰς τὸς ναὸς ὑμῶν. Καὶ τὸς υἱδς ᾿Ιόδα χαὶ τὰς υἱὸς Ἱερουσαλὴμ ἀπ. 6 

ἔδοσϑε τοῖς υἱοῖς τῶν Ἑλλήνων, ὅπως ἐξώσητε αὐτὰς ἐχ τῶν ὁρίων αὐτῶν. Καὶ ἰδὲ ἐ ἐγὼ ἐξεγείρῳ γ. ᾽ 

αὐτοὺς ἐκ τῇ τόπου, οὗ ἀπέδοσθε αὐτὲς ἐκεῖ, χαὶ ἀνταποδώσω τὸ ἀνταπόδομα ὑ ὑμῶν εἰς χεφαλὰς 

ὑμῶν, Καὶ ἀποδώσομαι τὸς υἱὸς ὑμῶν χαὶ τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν εἰς χεῖρας τῶν υἱῶν ᾿Ιόδα, χαὶ 8, 

ἀποδώσονται αὐτοὺς εἰς αἰχμαλωσίαν εἰς ἔϑνος μαχρᾶν ἀπέχον, ὅτι Κύριος ἐλάλησε. Κηρύξατε 9. 

ταῦτα ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ἁγιάσατε «πόλεμον, ἐξεγείρατε τοὺς μαχητᾶς, προσαγάγετε χαὶ ἀνα- 

ξαίνετε πσάντες ἄνδρες πολεμικαὶ, Συγχόψατε τὰ ἄροτρα, ὑμῶν εἰς ῥομφαίας, χαὶ τὰ δρέπανα 

ὑμῶν εἰς σειρομάςαρ' ὁ ἀδύνατος λεγέτω, “Οτι ἰσχύω ἐγώ. Συναδροίζεσνε, χαὶ εἰσπορεύεσϑε 

πάντα τὰ ἔθνη χυχλόϑεν, χαὶ συνάχϑητε ἐχεῖ" ὃ πραῦς ἔςω μαχητήῆς. 

ξχινέτωσαν πτάντα τὰ ἔϑνη εἰς τὴν χοιλάδα ᾿ἸΙωσαφᾶτ, διότι ἐχεῖ χασϑιὼ 

ἔϑνῃ χυχλόσεν. ᾿ἘἘξαποςείλατε δρέπανα, ὁ ὅτι παρέφηχεν ὁ τρυγητός" 

᾿Ἐξεγειρέσϑωσαν, ἄγα- 
τοῦ διαχρίναι πάντα τὰ 

εἰσπορεύεσϑε, «τατεῖτε, 

διότι πλήρης ἥ ληνύς" ὈΜΕΡΕΧΧΕΙΤΕ τὰ ὑπολήγνια, ὅτι πσεπλήνυνται τὰ χαχὰ αὐτῶν. ἬΧχοι ἐξη- 

χησαᾶν ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίχης, ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα Κυρίε, ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης. Ὁ ἥλιος. χαὶ ἢ 

σελήνη συσχοτάσεσι, καὶ οἱ ἀςέρες δύσεσι φέγίος αὐτῶν. Ὁ δὲ Κύριος ἐκ Σιὼν ἀναχεχράξεται, 

Ρατῖ. ἵ. Ρ..491. αἷντὶ τῷ οἶνε, καὶ ἔπινον] καὶ ἐπινον οἶνον 14]. καὶ 
ἔπινον] καὶ ἐπῖιον 40, 228. 

Ιν. Καὶ τί ὑμεῖς ἐμοὶ] καὶ τι καὶ ὑμεῖς ἐμοι (Χ11. και ες. δἀ- 

(ερι. ἔργα 111.) 68, 87, ο7. τού, 198, 310. ΑΙ4. ΑΙεχ. ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 
ἰϊ.. 226. ((ἐ, . 2 ς8. εἴ 41.) και μ᾽ ἐμοι και ὑμῖν 22, 36, 42, ξ17) 62, 
94) 114, 147. 153γ18ς, 228, 387 ς, πῇ καιγε τι, 40. (οΠΊρ]. κα τι 

.130.. καὶ ετὶ καὶ ὑμεῖς ἐμοῖι 311. Ονέά πιδὲ εἰ φοδὲς Ἠϊετοη. 

ὑμεῖς καὶ ἔτι ἐμοὶ (Απη. Μϑ. ἐμοὶ ἴπ πιᾶγρ.) Αστη. Ἐά. 
ὑμῖν δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ πᾶσα Γαλιλαία] και πασα ἡ Γαλιλαια 62. 
ἀλλοφύλων ρτοευηϊῖ. τῶν 49ς. ἀνταπόδομα ὑμεῖς] ἀνταπόδομα καὶ 
ὑμεῖς Ογη!!. ΑἸεχ, 1. ρατῖ. ἢ, Ρ. 226. ἀνταπόδομα τι Απη. Ἑά. 
ἀνταποδίδοτέ μοι} ανταπεδιδοτε μοι τς3. αἀποδιδοτέ μοι δῖαν. Οἰἶτορ. 
ἢ μνησικακεῖτε! αὶ ἢ Αττη. Μ58. ὑμεῖς ἐπ᾽ ἐμοὶ] α 40. να ἐπ᾿ ὅς, 68, 
87,91,97», 1477 153. 310. Οοπιρὶ. ΑἸά. ΑἸτη. Μ5. ργατ τε. καὶ Ογ- 
1. ΑἸεχ. 1. οἷς. α ὑμεῖς ἐπ᾿ Αγ. Εά., ὠνταποδώσω] α 62, 68, 97. 
ΑΙΔ. τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν] το ανταποδομα αὐτων 26. κα το 65, 68, 

97. ΑΙά. εἰς κεφαλῶς ὑμῶν] εἰς κεφῶλας αὐτων 26. 
λας ὑμῶν 40. α 86. 

Ὑ. καὶ τὸ χρυσίον μον] αὶ μου 1; 87, 95.977. 183» ιϑς, 228, 310, 
311. Ατῃ. Μ5. Ατηι. Εά, καὶ τῷ ἐπίλεκτά μ8] καὶ τὰ ἐκλεκτὰ με 

23. και τὰ εἐπιδεχτὰ μου 26. με ρος, ι8ς. Αγῃη. ΕἘά. τῶ καλὰ) 
Ῥιδιλεῖ, καὶ (Χ11. ρυπδῖ8 ποῖαῖ.) 22, 23, 36, 40, 49, ξ΄, 62, ος, τοῦ, 

147. 18ς, το8, 238. Οοτηρὶ. Ογπ]}. ΑἸεχ. 1. εἶτ, Αττη. ΕΔ. Θεοτρ. 8αν. 
και τὰ καλὰ μου 42. Αἰεχ, - μὲ 130, 233,311., εἴ οριἱσια Ἡϊετοῃ. 

μετὰ καλὼν Ατη). Μ8. εἰς τὰς ναὲς ὑμῶν] εἰς τας ϑησανρους ὑμων 
ΠῚ, 26, 49. το6. κα τας (Δ οτῖρί. πιαγρ.) Χ11. εἰς τας οἰκες ὑμῶν 68, 
8), 91, 97. 153, 228. ΑΙα, 

ΥἹ. Καὶ τὲς υἱὸς] α και 40. (ὐοπιρί. καὶ τοὺς ϑησαυρους Τ,ΔΓρ. 

86. Ἱερουσαλὴμ] Ισραηλ 239. Ογη!!!. ΑἸδχ. 1, οἷ. ἀὠπέδοσϑε] 
ἀπέδοτε 97. 228. ΔΙά, ΑΙεχ. σεπάί αὐ βὶς Ἡϊετοθ, ὅπως ἐξωσητε] 

οπως ἐζωσηται 1471. αὐτὰς} α Οὐμὴρ!. αὐτῶν] ρταβτηϊτε, τὴς κλη- 
βονομιας 23. αυτξ τς3. 

ΝΙΙ. Καὶ ἰδὲ ἐγὼ] α καὶ ΧΙ, 22, 23, 26, 36, 42, 49, ς΄, 62, ᾿ς, 
1ού, 130, 147) 183, ιϑς, 108, 238, 311. (ΟΠΡΙ. ΙΕ: δῖαν. Οἰΐξγορ. 

ιδὲ γὰρ ἐγὼ 91. νῦν ἐγὼ Ατηι. Μ8. Αγ. Ἐά. ὅτι ἰδὲ ἐ ἐγὼ ΟΘεοτρ. 
ἐξεγείρω αὐτὲς} εξεγερω αὐτες 23, 45, 62, ος, 97, 147, βς, 228, 310. 
ΔΙά, μρεϊίαδο εος Ἡϊετοι. Δ. Μ͵δ. Αστη. Εά. 

καὶ ἀποδώσω 86, 

λ 
και 

εἰς τὰς χεφα- 

καὶ ἀνταποδώσω] 
τὸ ἀνταπόδομα ὑμῶν] αὶ τὸ 4ο. ΟΟμηΡΙ. γε γί δε- 

εἴοπεπι Ἡΐετοα. εἰς κεφαλὸς ὑμῶν] εἰς τας κεφαλᾶς ὑμῶν 40, 62, ̓ ς, 
147, τ8ς. εἰς χεφαλην ὑμῶν 2309. 

ΥΠ1Π. Καὶ ἀποδώσομαι] καὶ ἀνταποδωσομαι 62, 147. καὶ ἀπο- 
δωσω οζ». τι8ς. Καὶ ἀποδώσομαι τὰς υἱὸς ὑμῶν) α 86, 24ο. καὶ 
τὰς ϑυγατέρας ὑμῶν} καὶ ὑμῶν ΑΙεχ. τῶν υἱῶν Ἰόδα] α των ΧΙ], 22, 

235) 36, 40, 42, 49, 51) 62, 87, ο1, 955) 97.» τού, 130, 147) 153) τᾶς, 
428, 233,) 238, 210, 311. (οτηρί. ΑΙά. ΑΙεχ. , τῶν νιων Ζό6. καὶ 
ἀποδώφονται αὐτὲς] καὶ ἀνταποδωσονται ἄντες (22. υἵ νἰἀδιγ; σοΥγ. 
υἱ ἴῃ ἘΔ.) 147. μακρὰν ἀπέχον) λ ἄπεχον 42. Οουρρὶ. 
ἀπέχων 62, 147. ὅτι Κύριος] ὅτι ὁ Κύριος Οοηνρὶ. 

᾽ν» Ἁ ’ 

τι ἐμοὶ τί 

μῶκραν 

- 

ΙΧ. Κυρύξατε ταῦτα] ροηΐξ ταυτα ροίξ εϑνεσιν 108. 
πόλεμον] ἐεπιρες ἐεβπὶ!ο δεἰὶ Αττη. Ἑά. 

Χ. Συγκόψατε] συγκοψετε “6. ἐγχόψατε ΑἸεχ. ργοβυηῖτι. καὶ 
Θεοῖς. τὰ ἄροτρα ὑμῶν] ατα δό. ὑμῶν τ᾿ --οὐμῶν 29] αὶ αἰϊεγυῖν. 

οὑπὶ ἰπίεγπιοά. τοό. εἰς σειρομάςας] εἰς συρομᾶςας τϑς. εἰς ῥο- 
μάςρας (οταρί. ἐπ ίαπεεας Ἡΐϊετοθ. ὁ ἀδύνατος λεγέτω] ὁ δυνατος 

λεγέτω (ΧΙ. οχ οοττ.) 86. ,Μογεὶς φίεαι Ἡΐετου. Ὅτι ἰσχύω ἐγὼ] 
ότι 23, 40. ΟΟμρί. οτι ἐνισχυω εγὼ 42. 

Απῃ. Μ5. Απῃ. Εἀ. φιυία ρῥυιευαϊοὐο. Ἡϊετοι. 

ΧΙ. Συναϑροίζεσϑε) συναϑροιξεται (αι νἱάδιιτ) 62. συναϑροι- 
σατε 147]. κυκλόθεν] α 310. ἃ κυκλόϑεν 5ιδν. Μοῖῃ. 
ὥχϑητε) και συναχϑησεται 86. ᾿, 230. 
σοι. [64.] αὶ 1ς3. 

62, ος, 147, τ8ς, 238. 

ε 

ἁγιάσατε 

καὶ συν- 

καὶ συνάχσητε δο. δά ἢπ, 

α ὁ 4ο. (οπρὶ. οτι τραὺς 233. ἔξω μα- 

ῳ 2 ᾿ 23 νλνν» 
οτι ἰΙσχυρος εἰμὶ ἐγὼ ᾿ 

ΚΕΦ, ΠΙ, 

Καὶ τί. ὑμεῖς ἐμοὶ Τύρος, χαὶ Σιδῶὼν, χαὶ πᾶσα Γαλιλαία ἀλλοφύλων ᾿ μὴ ἀνταπόδομα ὑμεῖς ἀν.-.. 4. 

ὃ πρᾳὺς] ὁ πρᾶος 22, (36. σοττ. υἱ ἴῃ ἘΔ) ει, ἍΝ) 

χητής] ἔξω τολεμίφης δὸ; (36. οοττ, τ ἴῃ Ἐά.) ς τ, 62, 95, 147, 18:7} 
238. Οομηρὶ. ἔξω καὶ μαχητής ΟγΠ]]. ΑἸοχ, ν. ζ4ς. 

ΧΙ]. ᾿Ἐξεγειρέσϑωσαν) εξεγειρεσϑω 22, ς:, ὅτ, ὅς, 86, ος, τού, 
147, τδς. εγειρεσϑωσαν 311. ΑΙεχ, ὠναξαινέτωσαν] ργαπλτῖ. καὶ 
ΧΙ], 23, 26, 36, 40, 42, 49,915) 97» 130, 108, 228,233, 238. ΟΟπηρὶ. 
ΑΙά. ΑΙεχ. αναξαινετω 22. και αναξαινετὼω ςι,6:, 62, 86, ος, τοῦ, 

147», τι8ς. εἰ αὐἰτεπάαη! Ἡϊετοη. πάντα τὰ ἔϑνη 13] παντὰ 40, 

Οοπιρί. Ἰωσαφῶτ]) ῥγαβπιῖι. τε 87, 228, 210. ΔΙά. διότι ἐκεῖ 
καϑιὼ) διοτι ἐκεῖ καϑίσω ΧΙ], 42, 232. οτι εκεὶ καϑίω 22, 36, 40, 
43. ξ1, 61, ό:, 8ό, ος, 147, 1ι8ς, 238. Οὐοπηρ!. τοῦ διακρίναι] του 
διακριθῆναι Χ]11. «ττάντα 2" --πταρέξηκεν ἴῃ οοπι. {ε4.] ταντι παρ- 
ἐρίκεν (ῆς : τπᾶγρ. ἔεγα υἱ ἴπ ΕΑ.) 223. 

ΧΙΠΙ. ὅτι παρέρηκεν οτι παρεξιν 26, 42, 68, 1ς3. ΑΙά. 
ἐξη 87, 07.310. ὁ τρυγητός} κα ὁ 130, 108, 311. ΟΟΠΡΪ. εἰσπορ- 

εὐεσϑε---ὑπολήνια) ἐμίγοί!ς, εἰ σαΐσαϊς, φεία ρίοεπιπι οἱ ἰογεμίαν, οἰ γεάμη- 

ἐμ Τογομέαγὶ 16: Ηϊΐεγοι. ΄ διότι πλήρης---ὐπολήνια] διότι τὸ λήρεις 

εἰσὶ ληνοὶ καὶ ὑπερεκχεῖνται ὑπολήνια το Οοάϊοεβ δεγρὶϊ. ἢ ἱ ληνύς] ὁ 

ληνος 228. ὑπερεχχεῖτε) ὑπέρχειτε 111, Χ1], 45, 86. υπερχειται 

22, 26, 36, 49, 51, 68, ος, ο7, τού, 1ς3, ι8ς, 198, 228, 238, 310, 
411. Αἰά. Ατην. Μ8. (Αση. Εἀ. αἱ. καὶ ὑπερεχχεῖτε.) υπερχεται 61. 

υπερεχκχειται (8). υἱ νἱάδῖιτ) 120. Οομιρὶ. Αἰεχ.: δίαν. Μοίᾳ. ᾿ ὅτι 

πεπλήϑυνται] οτι ἐπληϑυνϑὴ 22, 26, 40, 42, 4ς; 51, ὅτ, 62, 68, 86, 

87, οἵ, 95, 97, 130, 147, 143, τ8ς, 328, 559) 310, 311. Οοπηρί. ΑΙά. 
τὸ κακὰ αὐτῶν] τὰ καλὰ αὐτῶν τοβ. 

ΧΙΝν Ἦχοι ἐξήχησαν] ηχοι ηκεσϑησᾶν 40. ἰὐοόμι ἤχόι ΓΕ 
ϑησαν 62. (147. υῦ ν]άἀεζατ, ἴοτ. εἐξηχυϑη.) δοπίίας ἐχαπά ϊ μμπὶ 

Ηΐϊεγοη. ἐν τῇ κοιλάδι τῆς δίκης 15] α 147). ὅτι ἐγγὺς] διοτι εγίυς 
40. ΑΙεχ. ὅτι ἐγγὺς ὅο. δὰ ἤπ. σοπ.7 κα 23, 62, τού, 1 ζ 3) 310..317: 
ΑΙ, ἡμέρα Κυρίου] ἡ ἥμερα τα Κυριου 26, 42, 40. ῬγΖΙ. ἡ 40, 

ότι, 93) 147, τδς, 198. Οοιηρί. ΑΙεκ. ἡμέρα ταὶ Κυριου 86. ἐν τῇ 
ὅἄο. δὰ ἢη. ςοη1.} κα 40. 

ΧΥ, συσκοτάσουσι σκοτάσουσι 36. καὶ οἱ εἰςέρες] και τὰ αφρᾶ 

τ: (οπιρί. καὶ οἱ ἀςέρες ὅζο. δὰ ἤπ, οοπ).} μαθεῖ τυ ἃς Απη, Μ5. 

καὶ οἱ ἀςέρες δύσουσ!] κ ος, τι8ς. ϑύσεσι] οὐ ϑωσεσι “39. κρύψεσι 

οτι πᾶρ- 



[ἡ 
ΚΕΦ. ΠΠ]. 

3 ΄ ᾿Ξ. “τ Ν ς ν ε » ε Ϊ ΄ ι6. χαὶ ἐξ Ἱερουσαλὴμ δώσει φωνὴν αὐτϑ, χαὶ σεισϑήσεται ὁ ϑρανὸς χαὶ ἡ γῆ: ὃ δὲ Κύριος φείσεται 

τῇ λα αὖτ, χαὶ ἐνισχύσει τὸς υἱὲς Ἰσραήλ. Καὶ ἐπιγνώσεσϑε διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, 

ὁ χατασχηνῶν ἐν Σιὼν ὕρει ἀγίῳ' χαὶ ἔς αι Ἱερουσαλὴμ ἀγία, χαὶ ἀλλογενεῖς οὐ διελεύσονται δι᾽ 

αὐτῆς ἐχέτι. Καὶ ἔςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, ἀποςαλάξει τὰ ὄρη γλυχκασμὸν, χαὶ οἱ βουνοὶ ῥυή- 
7 “ κο ες: » “ 3.7 ς 7 “ Ν . Σ Ἃ, ΄ , 7 

σονται γάλα, χαὶ πσᾶσαι αἱ ἀφέσεις ᾿Ιόδα ῥυήσονται ὕδατα, καὶ πηγὴ ἐξ οἴχου Κυρίου ἐξελεύ-. 

17. 

18. 

19. 

20. 2]|Ι. 

σεται, χαὶ ποτιεῖ τὸν χειμάῤῥεν τῶν σχοίνων. 

Η ΔΛ. 

Αἴγυπῆος εἰς ἀφανισμὸν ἕςαι, χαὶ. ἡ ̓Ιδεμαία εἰς 
Σ ρὸ ἰδ ων ΄ 3 ΄ ζω “2 

πεδίον ἀφανισμξ ἕςαι, ἐξ ἀδικιων υἱῶν ᾿Ιόδα, ἀνὰ ὧν ἐξέχεαν αἷμα δίκαιον ἐν τῇ γῇ αὐτῶν. 
Ἡ δὲ Ἰεδαία εἰς τὸν αἰῶνα χατοικησήσεται, χαὶ Ἱερουσαλὴμ εἰς γενεὰς γενεῶν. Καὶ ἐχξητήσω 

. ΓΝ » κ᾿ Ν 9 .» Ζ Ν νη ΄ 3 , 

τὸ αἰμὰ αὐτῶν, χαϊ οὐ μὴ ἀνωώσω, χαὶι Κυριος κατασχηνωσει εν Σιων. 

Απῃ. Μ5. Ασπι Εά. ϑαν. Οἴἶζορ. 
ΤΆΤ.) 22,23» 26, 36, 40, 42, 4ς, 49, ς1, 61, 62, 68, ος, 97, τού, 147, 
1537) 18ς, 108. 228, 238, 210, 311. (ηλρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. 

ΧΥ]. ἐκ Σιὼν ἀνακεκράξεται] ἀναχραξεται ἐκ Σιων ος, ιᾶς. 

ἀνακεχρώξεται] ἀνακραξεται ΧΙ], 22, 36, 42, 4:» 49) ς1» 61, 62, 68, 
86, 91, 97».1ο6, 130, 1479, 153, 198, 228, 238, 310, 311. ΟΟΠΡ]. ΑἸά. 

ΑΙεχ. Δἴμδη. ἅ. 3. ἀνακεκράξεται---φωνὴν αὐτῷ} ἰοοκίκς ο, εἰ ἐπ 
Ηϊενε αϊονι ἐἰφαϊε  σοσετα (απ. Ἰτεῃ. Ὁ. 2 52. (ΟΕ, ῥ. 363.) καὶ σεισϑή- 

σεται] και συςησεται 68. (ΑἸά. υἱἦ νϊάἀεῖιγ.) καὶ σεισθήσονται 130. 

ὁ δὲ Κύριος φαίσεται) εἰ Τοπιίπως ραγεεῖ Ἡΐετεη. καὶ ἐνισχύσει} 

“Ἢ Κύριος ΧΙ], 23, 26, 36, 49, ςτγόι, 62, 8ό, ος, τού, 130, τᾶς, τοϑ8, 

233), 238, 230, 240, 311. Αἴδδη. ]. οἷς. δῖαν. Μοίᾳ. χαὶι ενισχυσὴ 

Κυριος 147. τὰς υἱὲς Ἰσραήλ] τοῖς υἱοῖς Ἰσραήλ Οοτρρὶ. 
ΧΥῚΙ. Καὶ ἐπιγνώσεσϑε] καὶ γνωσεσϑε 306, 4ς, ς1) 68, 86, ος, 97, 

130, 1479) 183) τϑς, 228, 238, 310, 311. ΟΟΠΡΙ. ΑἸά. καὶ γνωσε- 

σϑαι 65, 87,91. διότι ἐγὼ Κύριος] οτί ἐγω Κυριος 23, 36, 40, 42, 
4.) ξ1) 62, 68, 86, 875) 915 955 97. 1479. 153, 18ς, 228, 238, 310. 

Οοτορὶ. ΑΙά. Αἰβδη. 1. οἷϊ. δίιοτε ἐγὼ εἰμι Κυριος ὅ6ι. οτι ἐγὼ εἰμι 
Κυριος 130, 311. ὁ Θεὸς ὑμῶν] ὁ Θεος ἡμῶν τού. κα ὁ 143. α ὑμῶν 
Ατη. Εά. ὁ κατασκηνῶν] α ὃ 25, 36, ἐς, ςι, ὅ:, 62, 86, ος; 97, 
130, 147, 1ῖ8ς, 228, 228, 210, 311. (ΟΡ. κατασκήνω 1.3. ὁ 

κατασκηνῶν---αἀγίῳ] αὶ Ομ πὶ ἱπιεγιηοά, 68. ΑΙά. ἐν Σιὼν] α 62, 147. 

ἐν Σιὼν ὄρει οὐ γίῳ] εν ορεε αγιω μου εν Σιὼν 153. ὄρει ἀγίῳ] ργξ- 
ταῖττ, ἐν ΧΙ], 22, 36, 4ς, 62,91, 97, Ιοὔύ, 14, 228, 238, 230. Δἴπδη. 

1. εἷς. εν ορεὶ ἄγιω μου 26, 49, ξι, 61, 62, ος» 130, 1417, 233, 310, 

νοι. ΝΡ. 

φέγίος αὐτῶν] ργαπιῖῖ. το (ΧΙ. 

. σϑῃσεται.) 

311. -Ἐ μου 86, τ8ς. Οοτηρὶ. Αἰεχ. πιοπίς (απο σιεο Ἠϊετοθ. καὶ 
ἔςαι Ἱερουσαλὴμ] κα και 68. ΑΙά, καὶ ἐᾶι 1λ τᾶς. ἁγία] ργα - 
τηϊτ. τσολις 232. καὶ ἀλλογενεῖς} ἄλλοι Αση. Μ8. Ατι. Ἐά. 

οὐ διελεύσονται} εἰσελευσονται 68. ΑἸά. οὐκ ελευσονται 91. οὐκ εἰσ- 

ελευσονται 97, 228,210ο. δι᾽ αὐτῆς ἐκχέτι] ἐν αὐτὴ δκετι 232. δὲ αὖυ- 
τῆς ετι 4ο. (Ομ ]. 

ΧΙ]. ῥνήσονται 1" -οῤνήσονται 23] λ Δἰτεγυῖγ. οἴπὶ ἰπίογπιθά, 
68. Αἰά. ἐξελεύσεται} πορευσεται 42,86. τῶν σχοίνων] των σχοι- 
νιων 40, 91) 130, 311. (οΙηρὶ. τὸν σχοινον 4ς. δείία 5ῖαν. Μοίᾳ. 

ΧΙΧ. Ῥεῆιης σοπη. 19. εἴ 20. ἰπίερτα ος, 18ς. εἰς ἀφανισμὸν 
ἔςα!] ἐςαι εἰς αφανισμον 42. ἀφανισμὸς ἔςαι Αγ. Μ5. καὶ ἡὶ ̓1δα- 
μαία} κα ἢ 23, 26, 86, τού, 3ι1ν εἰς πεδίον ὠφανισμξ} εἰς πεδιον 
εἰς ἀφανισμον 40. (ογηρὶ. ἔςαι 451 γενήσεται 22, 23, 41) ς΄,6:Ι, 

62. 86, 147. (8, ἴρεγ ταίυγ.) γένηται 36,238. κ 42,311. Οοπιρὶ. 

Ηΐϊετοθ. ἀνϑ᾽ ὧν ἐξέχεαν] ανϑ᾽ ὧν ἐξεχεον 22, 36, ςτ, 97. 228, 238, 
210. ΑΙά, ἐν τῇ γῆ αὐτῶν] ἐν μέσῳ αὐτῶν Ατηι. Μ5. Ατγην. Εἀ. 

ἐπὶ τῆς γῆς αὐτῶν ϑῖαν. Μοΐᾳ. 
ΧΧ. κατοικηϑήσεται] κατοικισϑήσεται 61. (147. ἴογ. κατοικη- 

εἰς γενεῶς γενεῶν} εἰς γένεας καὶ γένεας 42. ϑἷαν. 
Οἰἶἴτος. ἐπ β που αἰ ἴοπ6 εἰ ρΈΜΟΥ Ἱ ἰο" 6: 

Ηἰεγοη. 
ΧΧΙ. Καὶ ἐκφητήσω] καὶ ἐκδικησω (Χ]]. σοττ. οἱ ἰη Εἀ.) 26, 49, 

τού, 1οβ, 240. Οοπηρὶ. (Α]εχ. ργρπηο Χ.) καὶ ζητήσω 238. 
οὐ μὴ ἀϑωώσω) ἱπεϊππιφμς α07Ὲ ποη ρα!ίατ : Ἡϊετοι. 

3 Ἁ Ἁ Ἂ 
εἰς γενεᾶς καὶ γένεαν (οπηρΡὶΪ. 

καὶ 

Ρ 



ΟΒΔΙΟΎ. Ε. 

ΟΡΑΣΙΣ ᾿Οξδίου. Τάδε λέγει Κύριος ὁ Θεὸς τῇ ̓ Ιδουμαίᾳ, ᾿Αχοὴν ἤχεσα πταρὰ Κυρίου, καὶ 
περιοχὴν εἰς τὰ ἔϑγη ἐξαπέςειλεν. ᾿Ανάςητε' χαὶ ἐξαναςώμεν ἐπ᾽ αὐτὴν εἰς πσόλεμον. Ἰδὲ ὀλι- 

γοςὸν δέδωχά σε ἐν τοῖς ἔϑνεσιν, ἠτιμωμένος εἶ σὺ σφόδρα. Ὑπερηφανία τῆς χαρδίας σε ἐπῃρέ 

σε χατασχηνᾶντα ἐν ταῖς ὀπαῖς τῶν πτετρῶν' ὑψῶν κατοιχίαν αὐτᾶ, λέγων ἐν χαρδίᾳ αὐτῇ, Τίς 

χατάξει με ἐπὶ τὴν γῆν; Ἐᾶν μετεωρισϑῆς, ὡς ἀετὸς, χαὶ ἐὰν ἀναμέσον τῶν ἄςρων ϑῆς γοσσιάν 

σου, ἐχεῖϑεν χατάξω σε, λέγει Κύριος. Εἰ χλέπ]αι εἰσῆλθον τρὸς σὲ, ἢ ληςαὶ γυχτὸς, π ἂν ς 
ἀπεῤῥίφης, οὐχ ἂν ἔκλεψαν τὰ ἱκανὰ ἑαυτοῖς ; καὶ εἰ τρυγηταὶ εἰσῆλθον πρὸς σὲ, οὐκ ἂν ἐπ- 

ελείποντο ἐπιφυλλίδα ; Πώῶς ἐξηρευνήϑη Ἡσαῦ, καὶ χατελήφϑη τὰ χεχρυμμένα αὐτῇ: “Ἕως τῶν 6.7). 

ὁρίων ἐξαπέςειλάν σε" “πάντες οἱ ἄνδρες τῆς διαϑήχης σου ἀντέςησάν σοι, ἠδυνάσϑησαν πρὸς 
3, 7 ϑ. »)} ΄΄ Σ᾽ ω 3 “« ΨΞζἰ  “ 3 ΄ 

᾿ σὲ ἄνδρες εἰρηνικοί σα, ἔϑηχαν ἔνεδρα ὑποκάτω σδ, ἐκ ἔς! σύνεσις αὐτοῖς. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη, 
Η ρ “2 2 ΨΜ,; ε “Ὁ Ν ΄ 

λέγει Κύριος, ἀπολῶ σοφὸς ἐχ τῆς Ιδουμαίας, χαὶ σύνεσιν ἐξ ὁρὲς Ησαυ. Καὶ “πτοηθήσονται 

οἱ μαχηταί σου οἱ ἐκ Θαιμὰν, ὅπως ἐξαρθῇ ἄνϑρωπος ἐξ ὅρους Ἡσαῦ. Διὰ τὴν σφαγὴν, χαὶ 
τὴν ἀσέξειαν ἀδελφᾷ σε ᾿Ιαχῶξ, καλύψει σε αἰσχύνη, καὶ ἐξαρϑήση εἰς τὸν αἰῶνα. ᾿Αφ᾽ ἧς ἡμέ- 

Ι, Ὅρασις Ὀδδι5] ὁρασις Αδδιε ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 40, 42, 40. 

ςι) 6) 68, 86, 87,01, οξ, 97, 1145) 147. 153γ18ς, 108, 228,28, 230, 
310,311. ΑΙά. ΑΙεχ. Αἴμδη. 11. 97. θοῦ. ϑ8ῖαν. ορᾶσις Αδδιξ προ- 
φητε 433. ὅρασις ᾿Αὔδειξ Οομηρὶ. Ογτ}}. ΑἸεχ. 1, 2 ς αν. Αγη). Μ8. 
(Αγηι. Εἀ. 1εσπά. ΑἸξογ. 1η ( οἸ]Δοπε Βγθάεποδιηρ. ἰηἰ ἔν οαρ. [Π{6- 

τἦβ ταϊπυ ἴοι} 15 οἵξ (οτριαπι, ἐὲ ἄς μαθεῖ : Ὅρασις ᾿Αδδίου, ἢ ἐγενήϑη 
πρὸ τῆς ἐξόδου ἐξ ̓ Ασσυρίας.) ὁ Θεὸς] α 240. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἶζ. 
Αγ. Μ8. Ατιι. ἙἘά. ᾿Ακοὴν ἤκουσα] ἀκοὴν ἤκουσας 62. παρὰ 

Κυρίου] παρα τοὺ Κυριου 22, 26, 36, 40, ς1, 62, ος, 147, 18ς, 238. 

καὶ περιοχὴν ] δὲ νεπηπίείοπεπι Ἠϊετοθ. εἰς τὰ ἔϑνη] ροηϊξ ροίξ ἐξαπέςει- 
λὲν Οοπιρὶ. ἐξαπέςειλεν] ἐξαπεςειλα τιϑς. απεςειλεὲν 233. 
ἐξαναςῶμεν) καὶ ἐζαναςήησομεν 230. 
αὐτὰς Ατηι. ΕΑ. 

1. δέδωκά σε} τεϑεικα σε 40. α, σε ὅ2. ἔδωκά σε Ογτ]]. ΑἸεχ. 
ΥἹ. Ραγῖ. '. Ρ. τςό. ἡτιμωμένος] ργαιπητί. καὶ Ατγαν. Μϑ8. (Ασπι. Εά. 

Βγεάεποδτηρ.) εἶ σὺ σφόδρα] συ εἶ σφοδρα Χ11, 22, 26, 36, 40, 42, 
ςι,) 62, 68, 86, 87, 91, (97. εἶ εγαῖ.}) 147.) 1ς53») 233, 238, 210. ΑΙοχ. 
ἢ σὺ σφοδρα ος, τϑς. σῃ εἶ σφοδρα τού. , εἶ 228. Οοηιρ!. ΑἸά. εἰς 
υψος σφοδρα 311. δῖαν. Μοίᾳ. 

1Π|. Ὑπερηφανία] ρτεαταϊτῖ. ἡ 22) 36, 45, 6, 86, 87, ος, ο7ν 130, 
147, 18ς, 228, 238, 310, 311. (ΟΡ. κατασκχηνᾶντα] κατασκήνεν- 
τες 130, 311. οἰκεῖν Ατγπγ. Μ8. Αττη, Εά. ζῆν δῖαν. Οἶτορ. ἐν 
ταῖς ὀπαῖς} ἐν ταῖς κοπαῖις τοό. ὑψῶν] ὑψεντα 40. Οοπιρὶ. ρῥγα- 
τη, ὁ 42. κατοικίαν αὐτῇ} ρῥγαιπηῖτι, τὴν 36, 42, ςτ, 65, 86, ος, 
147) 1ϑς, 238. κατοικίαν σοὺ 40. (οπηρ!. λέγων] λεγοντα 40. 
Οὐπρὶ. ῥγαηῖε, καὶ Αττη. Μϑ. Ατπι. Εά. ἐν καρδίᾳ αὐτῇ] εν τὴ 
καρδια αὐτα 23,26, 42,40, 62, 86, ος, τοῦ, 147, 18ς. Αἰεχ. ἐν καρδια 
σου 4ο. ἐν τῇ καρδία σου (οτιρ. Τίς κατάξει με] τις με καταξει 
ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 42, ςι, 62, 86, ος, τοῦ, 130, 147, 18ς, 233, 228, 
3211. (οπηρί. ΑἸοχ. 

ΓΝ. οοῖξ τοῖυπὶ σοπισηα 240, 

Ἁ 

χαὶ 
43 3 4."Ἀ 4 2. 

ἐπ αὐτὴν] ἐπ᾿ αὐτὸν 86. ἐπ 

Ἐὰν μετεωρισϑῇς] εαν μετεωρι- 
σϑεις 86. - καὶ ἐὰν ἀναμέσον] , ἐεαν (ΧΙΙ. ροῖξεα οοττ. καὶ εαν μεσον) 
22, 42, 40, 62, 8ό, τοό, 147. Οομρ!. Ογη!]. ΑἸοχ. 1. οἶς. καὶ ἂν ανα- 
μέσον 26. βαθεῖ ἐὼν ἴῃ οπιαγαέξ. τηΐποτε Αθχ. τῶν ἄςρων] - σε 26. 
9η.] ϑήσεις 6. ϑεις 62, 86, 147. νοσσίαν σου ΡΓΦΙηΪτ. τὴν 42. 
ἐκεῖϑεν] καὶ ἐκεῖϑεν Ατιη. Μ8. Αστῃ. Ἐά. 

Υ. εἰσῆλθον 157 ηλϑὸν (ῆς ἰπῆε) 210. ἢ ληςαὶ νυκτὸς] εἰ ληςαι 
νυχτὸς 62) 9, τϑς. ΑἸεκ. τῷ ἄν ὠπεῤῥίφης] α αν τοῦ, 311. οὐκ 
ἂν ἔκλεψαν ργεεπιῖει. καὶ Ατην. Μ8. Ατην. ΕἘά, ἑαυτοῖς] ἄντοις 22, 
237.36, 429) 1,62, 68, 87, ος) 07, 147, ιϑς, 228, 238,210. Αἰά. καὶ 
εἰ τρυγηταὶ] ἢ εἰ τρυγηταὶ δῖαν. Μοίᾳ. εἰσῆλϑον τρός σὲ 25} ηλϑον 
τρος σε 68, 8).07). ΑΙά. καχκ ὧν ἐπελείποντο] βκ ἂν ὑπελειποντ᾽ (ᾶς; 
τ᾿ αὐάϊι. ἔιρτα [1Ώ.} Χ]1, ὡκ ἂν υπελιποντο 22) 36, 40, 40, 1ς3, τοϑ, 

238, 240. οὐκ ἂν ὑπελείποντο 42, 1) 62, ΟἹ, τού, 130, 147, 311. 

Οοιρὶ. Αἰεχ. οὐκ ἂν ἐπελιποντο ος, ιτι8ς,310. εκ ὧν ἐπελείποντο 

ἐπιφυλλίδα} καὶ ἐκ ἂν ἐπιφυλλίδα μίαν ἐκ ἐπελείποντο Αττῃ. Μ5. 

Αγ. Εά. ἐπιφυλλίδα) εἐπιφυλλιδας (Χ11. ἴοτ, ἐπι φυλλιδας) 23, 
239, 311. δῖλν. Μοίᾳ. ἕνι φυλλιδὰ (Άς) τοϑ. 

ΝΊ. καὶ κατελήφϑη] καὶ κατελειφϑὴ 62, τού, 147. Οοπιρ. τὰ 
κεχρυμμένα αὐτῷ ανταὰ τὰ κεχρυμμενα ΧΙ, 22, 23, 26, 36, 40, ς1, 

62, 86, ος, τοό, 130, 147. 153, ι8ς, 233» 228, 211. (οπρί. ΑἴΪεχ. 

ΨΙ1. ἝἭως τῶν ὁρίων) Ἢ σον (ΧΙ. ρυπέξῖ5 ποιδϊ.) 253, 26, 6, 40, 

49, ξ1ν94.1ς3») 18ς, 1098, 228, 233, 238. ΑΙεχ. εὡς τῶν ὀρεὼν σξ 86. 
Ἢ Σὲρ τιοό. στᾶντες οἱ ἄνδρες} κ οἱ Οοπιρί. τῆς διαϑήκης σου] 

τῆς 22,36, ςτ,228. ἀντέςησαν σοι] α σοι δῖαν. Οἴτορ. ἠδυνάσϑη- 

σαν] ἡδυνηϑησαν 22, (36, 238. ογ. εδυν.) 40, ς τ, 86, ος, τΒς. (οπνρί. 
καὶ ἡδυνηϑησαν 62, 147. ἄνδρες εἰρηνικοί σου] -Ἐ οἱ συνεσϑιοντες σοι 

22, 23, δι, 62, ϑό,ος, 114) 18ς, 24ο. -Ἐ οἱ συνεσϑιοντες σε 36, 238. 

ανδρες εἰρηνιχοι σοι 87, 97, 130, 310. ἄνδρες εἰρήνικοι σοι οἱ συνεσϑι- 

οντες σοι 147. ἄνδρες οἱ ἐσθίοντες μετὼ σὰ ϑίαν. Οἶτορ. ἔϑηκαν 
ἔνεδρα} εϑηκαν ἐνεδραν 147. ἔϑηκαν δόλον ϑῖαν. Οἷἶτορ. ἔϑηκαν 
ἔνεδρα ὑποκάτω σου] ρεγέιτδαγεπι 6 Ατην. ἘΔ. Βγθάεποδπηῃρ. ἐκ ἔγ!] 
Ἔ σοι ΑΙεχ. οὐκ ἔςι σύνεσις αὐτοῖς] ποα εῇ “αρίοπεία, ἱπ εο. Ἡϊετοπ. 

σύνεσις αὐτοῖς) συνεσις εν αυτοις (ΧΙ]. οοττ. ἐν αυτω) 26, 40, τού, 130. 
Οὐοιηρὶ. ΑΙεκ. συνεσις ἐν ἄυτω 22, 23, 36, 42, 49, ξ1) 62, 68, 87,01, 
οΚ. 97) 1479» 153, τ8ς, 108, 228,2322,238, 310, 311. Αἰά. Αγηι. ΜΙ. 

Ἀπῃ. Εά, συνεσις ἐν αὐτὼ λεγει Κυριος 86. συνεσις ἀὐτω 240. 

ΨἼΙ. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη] ἐν ἐκεινὴ τὴ ἥμερα Χ]], 22,23, 26, 36, 
ςι, 62, 86, ος, τού, 130, 147, 18ς, 108, 233, 238, 311τ. (πρὶ. ΑἸεχ. 

λέγει Κύριος] φησι Κυριος ΧΙ]. πιᾶτρ. ἀπολῶ σοφὲς]} ἀπολέσω σο- 

φες 232. ἀπολῶ σοφίαν Δη.. Μ8. Δω. ΕἘά. ἐκ τῆς Ἰ᾿Ἰδεμαίας] ἐκ 

γῆς Ιδεμαιας 23. Θεοτρ. ἐκ τῆς Ἐδὼμ Απη. Μ5. (Ασπι. Εα. δ]. ἐκ 
τῆς γὴς Ἰδεμαίας.) καὶ σύνεσιν] καὶ συνεσεις 62, 147. 

ΙΧ. Οοπι. 9. δἀΐογ. πιᾶγρ. 228. Καὶ τπτοηϑήσονται] καὶ φοξη- 
ϑήσονται Οοπηρί. οἱ μαχηταί σου] οἱ πτολεμιςαΐ σε Οοπιρί. οἱ ἐκ 
Θαιμὼν] οἱ εκ Θεμᾶν 23, 26, ὅ2, 111. ΟΥΠ1]1. ΑΙοχ. 1. 310. Αγαι. Μ5, 
Αττη. Ἐ4. 8αν. ἐκ Θεμὰν Οομηρὶ. Θεοσρ. ὅπως ἐξαρϑῃ] ἵγα ὦπο- 
ςήσηται (ΟΡ. ἐξ ὅρες] ἐκ τῷ ὄρες ΟΡ. ἐς δ 

Χ. καὶ τὴν ἀσέξειαν] καὶ διὰ τὴν ἀσεξειαν ΧΙ, 311. ἄδελφε 

σου] τὴν εἰς τὸν ἄδελφον σου 1Π|, 22, 26, 36, 42, 40, 62, οζ, τού, 1479 

1ϑ8ς, 108, 233, 238, 2309, 240. Ογη}}. ΑἸεχ. 1. οἶς, δῖαν. Μοίᾳ. ἤο, 
ἤπδ τον, τι. ἢς, ἤπε τὴν, 86. τὴν κατὰ τ αδελφε σε 4ο. ἔς, Ππὸ 

τὴν, ΟΟΠΊρΡΙ]. ασε ΑἸά. φαάνεν ιη β'αἰνεῖπ μρρῃ 7αεοὺ Ηϊετοη. κα- 

λύψει σε] ργαεπιῖτε. καὶ (Χ1Ι. ρυιπέεῖ5 ποῖαῖ.) 26, 36, 49, 63, 8ύ, 95» 
τού, 147» 1ς3, 18ς, 233, 238. (Αἰεχ. ἱπίογ πποο5.} ΟΠ}. ΑἸεχ. ἱ. οἷζ. 

(ΓΕ, νὶ. ρματί. ᾿. Ρ. τ ς6.) καὶ ἐξαρϑήση] καὶ εζαρϑησει 26, 86. 



12. 

13. 

ΟΒΔΙΟΎ. 

9 ΄ 3 ’ 3 ξ΄ 2 7 2 [ων ᾿ ᾿ » “μ᾿ - 9 " ρᾶς ἄντέφης ἐξεναντίας, ἐν ἡμέραις ακἰχμαλωτευόντων ἀλλογενῶν δύναμιν αὐτῷ, καὶ Χλλότριοι. 
εἰ ἢλ9 8 λα 3. »" ΩΝ Ἵ Ν᾿, Ἐ6, : ΄ ΝΑ ΝἊἊν»ἤ .ε χὰ 3 9. ὅῸ ΄ς ἸσΉΛ ΟΣ εἰς συλᾶς αὐτα, χαὶ ἐπὶ ἱερεσαλήμ ἐθαλον χληρους, χαὶ σὺ ἧς ὡς εἷς ἐξ αὐτῶν. Καὶ 

ν. 2) Ζ ες “7 3 " » ες 3 ΄ Ν 2 ΟΝ Ὗ ΄ ε μὴ ἐπίδης ἡμέραν ἀδελφξ σου ἐν ἡμέρᾳ ἀλλοτρίων, καὶ μὴ ἐπιχαρῆς ἐπὶ τὰς υἱὸς ᾿Ιόδα' ἐν ἡμέρᾳ 
3 ΄ ϑ. ν᾿ Ν ν Σ ς ρ΄ 3 ς ἢ ᾿ [ 3 Ζ 3 ΄ “ : ἀπῳλείας αὐτῶν, καὶ μὴ μεγαλοῤῥημονῇ ἐν ἡμέρᾳ ϑλέψεως, Μηδὲ εἰσέλϑης εἰς πύλας λαῶν ἐν 
Ὁ’ ΄ 3 “ὦ 2 Ν, ΝΝ Ν 2 {Ὁ Σ ς 2, » ΠῚ [Ὁ ἡμέρᾳ πόνων αὐτῶν, μηδὲ ἐπίδῃς καὶ σὺ τὴν συναγωγὴν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ὀλέϑρου αὐτῶν, χαὶ μὴ 
συνεπιθῇ ἐπὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ. ἀπωλείας αὐτῶν, Μηδὲ ἐπιςῆς ἐπὶ τὰς διεχξολὰς αὐ- 

ἰώμ 9 ΄᾿ ἉἍ, 2 ΄ 9 Ὁ Ν, ’ Ν ’ ϑ. Δ.» ςφς ἢ ξ΄ τϑ, ἐξολοϑρεῦσαι τὸς ἀνασωξομένες ἄὐτῶ, βηδὲ συγκαλείσῃς τὰς φεύγοντας αὖτ ἐν ἡμέρᾳ υ)λί- 
Ψεως' Διῦτι ἐγγὺς ἡμέρα Κυρίου ἐπὶ σάντα τὰ ἔθνη" ὃν τρῦπον ἐποίησας, οὕτως ἔςαι σοι" τὸ 
2 Ζ δ ΄ 3 δ 9 3 2 “ ὰ ᾿ ΄ »» Ξ ΝΝΨ  . “ ἀνταπόδομά σου ἀνταποθοϑήσεται εἰς χεφαλήν σου. Διότι ὃν τρόπον ἔπιες ἐπὶ τὸ ὅρος τὸ ἅγιόν 
μδ, πίονται πάντα τὰ ἔσνη οἶνον, πσίονται. χαὶ καταξήσονται, χαὶ ἔσονται χαϑὼς ὄχ, ὑπάρχον- 

ϑ δὲ “ἃ, νν»νἍ»ν» ΄ Ἂν» Ψ Ν ΄ ε “Ψ» 3 Νν 

τες. Ἐνὲε τῷ ὁρει Σιὼν εςὰαι! σωτηρία, χαὶ ἐςαι ἄγίον" χαὶι χαταχληρογομήσδσιν ὃ οἶκος Ιαχὼξ 

τοὺς χαταχληρογομήσαντας αὐτός. Καὶ ἔςαι ὃ οἶχος ᾿Ιαχὼξ πῦρ, ὁ δὲ οἶχος Ἰωσὴφ φλὸξ, ὃ δὲ 

οἶκος Ἡσαῦ εἰς χαλάμην, καὶ ἐχχαυϑήσονται εἰς αὐτὲς, χαὶ χαταφάγονται αὐτὲς, χαὶ οὐχ ἕςαι 

πυροφόρος τῳ οἴχῳ Ἡσαῦ, διότι Κύριος ἐλάλησε. Καὶ χαταχληρονομήσεσιν οἱ ἐν γαγὲξ τὸ ὅρος 

ΧΙ. ἀντέςης ἐξεναντίας} ἐξεξζης ἐζεναντιας 228. ἀντεςησαν εξε- 
ναντιας 2309. ανέςης ἐξεναντίας ΟΥτ]]]. ΑἸεκ. νἱ, ρατῖ. '. Ρ. τς, ἐν 
ἡμέραις] ἐν ἡμέρα 23, “6, 36, 42, 49, ςτ, 62, 68, 86, 87,9 ς» 97. τού, 
147. 153) τθς, 233, 238, 239, 310, 211. ΟΠ]. ΑἸά. ΑἸεχ. κ ἐν 

Ογτῖ]}. ΑἸεχ. 1. οἶς, αἰχμαλωτευόντων] αἰχιμιαλωτιίζοντων 68. Ογτ}. 
ΑἸεχ. 1. εἶς. αἰχμαλωτευσόντων ΑΙά. εἰς τύλας αὖτ} εἰς τας πυ- 
λας αὐτε 46, 40, 42, 62, 147. Αἷεχ. καὶ ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ] αὶ καὶ ος, 
1τϑς. καὶ περὶ Ἱερουσαλὴμ 8[4ν. Μοίᾳ.υ ἔξαλον κλήρους] ἐκδαλον 
χληρους οζ», τι8ς. εξαλλον κληρους τοό. καὶ σὺ ἧς] καὶ ὑμεῖς ἐξε 

(ΧΙΠΙ. πιὰγρ.) 23, 68, 87, ο15) 97» 130) 228, 2309,310, 311. Α]4. ΟΘεοτρ. 
καὶ συ ησϑα 26, 86, 238, 240. κα ἧς 62, 147. καὶ ὑμεῖς ἦτε Οοπρρί. 
Απη. Μϑ8. (Ατηι. Ἐά. 4]. καὶ ὑμεῖς ἐξέ.) δἰ τος ὀγαις Ἡ]εῖοη. ὡς 
εἷς ἐξ αὐτῶν] κως 36, 238: 

ΧΙΙ. Καὶ μὴ ἐπίδης] καὶ μὴ επιδοις 111,23, 26, 40, 40, 86. 
μη πιδὺς τοό. καὶ μὴ ἐπιληση 130,311. ἡμέραν] ἐν ἡμέρᾳ Ογη]!. 
ΑἸεχ. 1. οἷς. ἐν ἡμέρᾳ ἀλλοτρίων] εν ἡμέραις ἀλλοτριων 228. ἐν 
ἀλλοτρίοις 2 Οοάΐςες ϑεγεῖ!. καὶ μὴ ἐπιχαρῇς] καὶ μὴ ἐπιχάιρε 22, 

και 

26, ξι, οῖ, 147, 13ς, 238, 240. καὶ μὴ εἐπιχαιρες (ῃ6) 62. καὶ μὴ 
ἐπιγελάσῃς ΟΥγτ1}}. ΑΙεχ. 1. οἰ. καὶ μὴ μεγαλοῤῥημονῇ] καὶ μὴ με- 
γωλορρημονηση Χ]], 22. καὶ μὴ μεγαλορρημονησδης 23, 36, 40, 42, 

40, ς1,) 68, 86, 87, ος; 97, τού, 130,147,.1535γ18ς,228,233,238,230, 
410, 311. (ΟΡ. ΑΙά. ΑΙεχ. Αἰτῃ. Εά. δῖαν. Οὗἶτορ. καὶ μὴ μεγα- 
λορρημονήσεις 26, 62. κα μὴ Ογτ]]. ΑἸεχ. 1. οἶς. ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεως] 

αὐτῶν 22, 36, ς1,) 62, 95, 147, 18ς, 238, 240. (οῃ)ρ]. 

ΧΠῚ. εΐμπε οοπι. 13. 14. 1ς. εἴ τό. ἱπίερτα 86, Μηδὲ εἰσέλϑης 
μηδὲ εἰσελϑὴ 62. καὶ μὴ εἰσέλϑης ἡ Οοὐϊΐςε5 ϑεγρὶ!. λαῶν] λαξ σε 
1Π. λας (ΧΙ]]. οοττ. υἱ ἴα Ἐά.) 26, 49, 198. νᾶξ τού. - σε 8[αν. 
Οἴἶτοσ. ἐν ἡμέρᾳ 15] εν ἡμέραις 49. τυόνων αὐτῶν] τονε αὐτῶν 
ΧΙ], 26, τού, 198, 233. ΑΙεχ. ῥγαπμ, τῶν 68, 87. 97, 228, 210. ΑἸά, 

μηδὲ ἐπίδης] καὶ μὴ ἐπιδὴς 22, 36, 42, ς΄, 62, 87, 91, 95, 97, 130, 
147,13) 18, 228, (238. ΠηᾶΓρ.} 310, 311. ΟΟΠΡ]. ΑΙά. καὶ μη επι- 
δοις 23.4.0. μηδὲ ἐπίϑης δια. δὰ ἢπ. φοπ,.} α (Δ οτῖρε. πιᾶγρ. Ὁ αἱ. 
τ.) 228. καὶ σὺ] κα 23. Απῃ. Μ5. Αγπι. ΕἘά. τὴν συναγωγὴν αὖ- 
τῶν} Ὀτγαθντῖ. ἐπὶ 26, ς1ν 62, 9ς, 147, 18ς, 238. κα τὴν 40. κα αὐτῶν 
233. Ογεῖ!!. ΑἸοχ. 1. οἷ. τὴν ἀγωγὴν αὐτῶν 24. ἐν ἡμέρῳ 25] εν 
ἡμέραις 228. ἐν ἡμέρῳ «"-ἶν ἡμέρᾳ 3.9} κα αἰτεγιεγ, οὐπὶ ἱπῖεγπιθά, 
23.311. ὀλέϑρε αὐτῶν] ὀλέϑρε αὐτῷ Οοτρ!. καὶ μὴ συνεπιθῇ] 
μηδὲ συνεπιϑὴ ΧΙ], 22, 26, 26, 40, 49. ς 19 62, 68, 87, 01) 99 979 τού, 

147, 1ς3) 18ς, 198, 228, 230, 310 Οομηρί. ΑἸεχ. Ογηῖ!!. ΑἸοχ. 1. οἰτ. 
ἐπὶ τὴν δύναμιν αὐτῶν] α ἄντων 310. ἀπωλείας αὐτῶν) α αὐτων 

ΧΙ]. απωλείᾶς αὐτῷ 23. 

ΧΙΝ. Μηδὲ ἐπιςῇς] μηδὲ συνεπιςὴς ΧΙ. μηδὲ σης 26, 40, τού. 
ΑΙεχ. Μηδὲ ἐπιςης---ἀνασωζ. αὐτῶν] αὶ οὐπὴ ἱπτεττηθά. ΟὙτ]!]. ΑἸοχ. 
Ι. εἶ. ἐπὶ τὰς διεκξολὰς] ἐπι τας ἐκξολας 62. ΑΙά. ἐπι τὰς διεμ.- 

δολαςοι. ἐπὶ τὰς διεκδολὰς αὐτξ] ἱπ ἐργεξέδες εογεπι Ἡϊετοθ. αὖ- 
τῷ δι] αντων (ΧΙ]. οοττ. αὐτα) 26, 40, ςΊ, ὅ2, (97. υἱ νἸάἀεῖαγ) 1.47, 

233, 240, 310, 311. Οοπηρὶ. ΑἸά. ΑΙεχκ. ἐξολοθρεῦσα!] ῥγεεπιῖτῖ. τὰ 
ΧΙ], 26, 40, 42, 49, τοῦ, 1ς3, 198, 233. ΑΙεχ. τὲς ἀνασωζομένες} 
α τὰς Οοπρὶ. αὐτῶν] αὐτε (Χ11. εχ σοτγ.) 23. Ρῥγατηΐτ. εξ 22, 

36, 40, ξ1ῖ, ὅς, 68, 8), 95» 97» 130, 147) 153) 18ς, 228, 238, 230, 
410, 311. Οοπιρὶ, ΑἸά. Απη. Μ5. Αππη. Ἐά. ϑ[αν. Οἷἶτορ. εἶ αὐτε 
ο΄. μηδὲ συγκλείσης} μηδὲ κλείσης 62,147. μηδὲ συνεκκλεισής 130, 
411. τὰς φεύγ. αὐτῷ] Κιρίεένος ἐογκαι Ἡϊετοη. αὐτῷ 29] εξ αντων 

1, ΑἸεχ. 11, 62ς. εἴ αἱ. Ἑ σὺ Αττη. Μϑ8. Αγ. Ἑά. 

ΠῚ, "6, 36, 40, 49, 68, 91, 97. τού, τς3, 108, 228, 233, 310. Γοπυρὶ. 

ΑΙά. αὐτῶν 22, 23, 43, ξ1, ος, 147, 18ς, 238, 240, 211. πῃ. Μ5. 

Αττῃ. Ἑά. δἷδν. Οὗἶγορ. α 239. ἀπ᾽ αὐτῶν ΟΥτ]]. ΑἸεχ. 1. εἰ. ἐν 
ἡμέρᾳ ϑλίψεως] ἐν ἡμέρᾳ τῆς ϑλίψεως Ογτ!, ΑἸεχ. 1. οἷε. 

ΧΥΝ. Διότι ἐγγὺς] διοτι καὶ εγίυς τοό. ἡμέρα] Ργϑτηϊ, ἡ 26, 

46, 40, 42, ίςτ. εχ οοττ.) 62, ος, τοῦ, 147, 1ς3, 18ς, 233. (οπηρὶ. 
ΑΙεχ. Ογη]!. ΑἸεχ. ἢ. 311. Κυρίε] ῥγρεπηῖῖ, τα 26, 40, 42, 40. Αἰεχ. 
ὃν τρόπον ἐποίησας ὃν τρόπον ἐπευϑησας το8. καθὼς ἐποίησας Ογ- 

ὅτως ἕςαι σοι) 

ουτως ἐξὼ σοι 111. ουτως εςαι ἐν σοι 108. αὶ οὕτως Ατη. Μ58. Ατηι. 

ἘΔ. τὸ ἀνταπόδομα] ρτεταρϊτῖ, καὶ Ατπι. Μ85. Αττη. Ἐά. ἀἄνταπο- 
δοϑήσεται] -᾿- σοι 22, 26, 42, ς1, 62, ᾿ς, 147, τϑ8ς, (228. ἔωρτα 11.) 
238,230.) 240. εἰς κεφαλήν σου] ἐπι κεφαλὴν σε 40. επι τὴν χεφα- 
λην σου 68, 87, 1ς3, 228, 2110. ΑἸά. εἰς τὴν κεφαλὴν σου 97. 

ΧΥῚ. Διότι] δια τουτο 111. ἔπιες] ἐπισὲ (Πο) 65. ἐπὶ τὸ ὄρος] 
λ ἐπι ὅ2, 147. τὸ ἅγιόν μον] αὶ μου 22. μου τὸ ἀγιον 36, ξι, 95» 
ιϑς, 238. πίονται 2“. ὅς. δὰ ἔῃ. ς8ρ.] ἀείαπι οὗ ξοΙΐμ πη δοίαϊ. 97. 
καὶ καταξήσονται] και αναξησονται 22, 23, 36, ξΙ, 2, 95, 114, 147» 

ιϑς, (228. εχ οοιτ.) 238, 240. καὶ καταπιονται 42, 68, 8), 91, 153. 

ΑΙ4. καὶ καταπιωνται 210. καὶ καταποϑήσονται ΟΟμΡΪ. εἰ αὖ- 
 ευϑδεόμπε Ηϊετοα. καὶ ἔσονται] -Ε ἀληϑῶς 8[αν. Οἴἶτορ. 

ΧΥΤΙ. Ἐν δὲ τῷ ὄρει] α δὲ 310. ΑἸ4. ἔξαι σωτηρία] εςαι ἡ κατ- 
οἰκία 23- εςαᾶι ἡ σωτηριὰ 26, 36, 40, 49, ξ1) 62, 9ς, τού, 147, 153» 
:8ς, 1098, 228, 233, 310. ΟΟπρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. εγαᾶι εἰς σωτηριαν (υι 

νἱάεῖυγ) 239. καὶ ἔςαι ἅγιον) α 233. καὶ κατακληρονομήσουσιν] 
καὶ κληρονομήσουσιν 49. καὶ κατακληρονομήσες ΟΙΏΡΙ. ὁ οἶκος 

Ἰακὼξ] α ὁ 130, 311. ὁ οἶκος τῷ Ἰακὼδ Οοιηρί. τὰς κατακληρο- 
νομήσαντας] τοὺς κληρονομησαντᾶς ΟἹ, ος, 153) τιϑς. τὰς κατα- 
χληρ. αὐτὲς} τὰς κληρονόμους αὐτὰ τα. Μ8. Αγη. Εά. αὐτὲς] 

εαυτᾶς 147. ' 
ΧΥΤΙ]. ὁ δὲ οἶκος ᾿Ιωσὴφ] καὶ ὁ οιἰκος Ιωσηφ (ΧΠ]. καὶ ὃ τηᾶγρ.) 

22, 23, 36, 40, 42, ς1, 62) 87, ο1, 95) 130, 147, 1ς3) 18ς, 228,238, 
410, 311. Οοιηρὶ. ΑΙά, φλὸξ] α 23. εἰς καλάμην] ὡς καλαμὴ 23. 
δῖαν. Οἴτος. καλάμη Οομπιρὶ. Ατιη. Μ5. Απῃ. ΕἘά. βίραία Ἡϊετοη. 
καὶ ἐκκαυϑήσονται] καὶ ἐκκαυϑήσεται 111], ΧΙ], 40, τού, 1τοϑ, 233. 
εἰς αὐτὲς] εἰς αὐτὸν 40, 130, 311. ΟΟπρὶ. Ατηι. Μ5. Ατπι. Εά. καὶ 
καταφάγονται αὐτὲς] και καταφαγέται αὐτὰς ΧΙ], και καταφα- 

γόνται αὑτὸν 40, 130, 311, Αγη]. Μ5. Ατγα,. Εά. καὶ φαγονται αυ- 

τοὺς τοῦ. καὶ καταφαγῶνται αὐτᾶς 310. καὶ οὐκ ἔξαι] καὶ οὐ 
μενεῖ Απη. Μ5. Ατπη. Ἐά. τυυροφύρος] τυρφορος (ΧΙ]]. οοττ. τουρη- 
Φορος) 23, 40, ξι, (86. τηᾶγ».) ᾿ς» τού, 114.51ς35 18ς. ΑἸεχ. 2 απιεη- 
ἰαγίμς Ηΐετοθ. τῷ οἴκῳ Ἡσαῦ] ργαιλῖτῖ. ἐν 23, τού, 198, 233. ΑἸεχ. 
διότι Κύριος---τὸ Ἡσαῦ ἴῃ οοηι. [ε4.} α οὑπὶ ἱπίεγπηβά. 130, 811. 
διότι Κύριος ἐλάλησε] οτι Κυρίος ελαλησε 22, 23, 40, 42, ξ΄, 62, 86, 
87. ΟἹ», 959 1479) 153, 18ς,) 228, 238, 310. (ὐοπιρὶ. ΑἸά. οτι Κυριος 

ἐλαλησε ταυτὰ 16. -Ἐ ταντὰ 40. 

ΧΙΧ. Καὶ κατακλήρον. ὅς. δὰ ἔῃ. (8.1 α 114. οἱ ἐν νωγὲξ] οἱ 
ἐν αγεξ 43, 40, τοό, 153. 8[αν. Οἰἶτορ. οἱ ἐν αγεω 62. οἱ ἐν ναγεω 
147. οἱ ἐναγεκ (οδίσυτε) τοϑ. οἱ ἐν ναγεϑ᾽ 240. οἱ ναγεφῖται Ατπ,. 
Μ8. οἱ ναγεξῆται Ατηϊ. Εά. ἐν ναγὲ Οεοτρ. τὸ ὄρος 13] τὸ 25, 
46, (ς τ. δάζον. δὉ εδάεπι π,.} 238. τὸ Ἡσαῦ] κα τὸ 49. καὶ οἱ ἐν 
τῇ σεφηλὰ] καὶ οἱ ἐν τὴ σαφηλα (σαφηλα ἴῃ πιᾶγρ.) Χ11. καὶ οἱ εν 
τη σαφηλαὶ 23. και οἱ ἐν τῇ σαφιλα 26. και οἱ ἐν τὴ σιφηλᾶ ος. 



ΟΒΔΙΟΎ. 

"νο.[ἥςε “ Ν ε» ἰην ΄“- ἯΝ 2 ’΄ ᾿ Ν -. ὦ Ἂν ΟΡ “" . 

τὸ Ἡσαῦ, χαὶ οἱ ἐν τή σεφηλᾶ τὰς ἀλλοφυλδρ' χα! χαταχληρονομῆσδσι το ὁρος Εφραιμ, χαὶ τὸ 
᾽’ Ν “- Ν ᾿ς δ Κ Ν ων : ΠΕ ε᾿ 2 .“ ὥ ΒΞ 

πεδίον Σαμαρείας, χα! Βενιαμιν», χαὶ τῆν Γαλααύίτιν. Καὶ τῆς μετοιχεσίας ἢ ἀρχὴ αὑτη τοῖς Ὡς. 
ε “᾽ 2. Ν ΞΟ ᾿ ͵ὔ “ ᾿ κε. ΄ ε ". τ 4: κ » ἃ 

υἱοίς Ἰσραήλ, γη τῶν Χαγαναίων εὡς ΣαρεπΊων' χαὶ ἡ μετοιχεσία Ἱερδσαλὴμ ἕως Εφραϑά" χλῃ- 
΄ Ν᾿ “4 ρ», ’ “.., 2 7 3 Ζ . 3 ᾿ ΄ . τΡΦ, 9 μὰ 

ρονομήσδσι τὰς πόλεις τὸ γαγέξδ. Καὶ ἀναξήσονται ἀνασωζόμενοι ἐξ ὁρᾶς Σιὼν, τϑ ἐχδιχῆσαι τὸ κι 

ὅρος Ἡσαῦ, καὶ ἔςαι τῷ Κυρίῳ ἡ βασιλεία. 

καὶ οἱ ἐν τὴ σεφιλὼ 130, 311. καὶ οἱ ἐν τῇ σηφηλα τᾶϑς. καὶ οἱ ἐν 

τη σεφυλὰ 228. καὶ οἱ ἐν ταῖς κοιλάσιν ϑῖαν. Οἶτος. τὰς ὠλλοφύ- 

λους] τες ἀλλα τες αλλοφυλες (Ης) 153. τὸ ὅρος ̓ Εφραὶμ] το ορος 

τὸ Εφραιμ 523, 36, 40, ς1, 68, 91, 130, 1ς3, 228, 238, 310. ΑΙά. τὸ 

ορος τῷ Εφραιμ. 311. τὸ ὄρος τῷ ᾿Εφραὶμ Οοπιρί. καὶ τὸ πεδίον Σα- 
μαρείας] α (Απῃ. Μ58. μαδεῖ 'π πηᾶγρ.) Ατπι. ΕΔ, καὶ Βενιαμὶν) 

και ὃ Βενιαμιν 22, 36, 238. καὶ τὴν Βενιάμιν 40, 143. καὶ Βενια- 
μειν 49, 198. ΑΙεχ. καὶ τὴν Γαλααδίτιν] α καὶ 25, 36, ξι, 238. 
και τὴν Γαλααδ 42. Οοπιρί. καὶ τὴν Γαλααδίτην ος», τού, 18ς. εἰ 

Θαϊααὰ Ἡϊετοη. καὶ Γαλααδῖται Ατπῃ. Μϑ. 
ΧΧ. Καὶ τῆς μετοικεσίας] καὶ τῆς αἰχμαλωσίας τη. Μ5. Απη. 

Ἑά. α καὶ ϑίαν. Οἶτορ. ἡ ὠρχὴ αὕτη] αὐτὴ ἡ ἀρχῇ 22, 36, ξΙ, 

62, 147, 238. -Ἐ ἔξαι Ατηι. Μ8. Αγπι. Ἐ4ά. γῆ τῶν Χαναναίων] τὴ 
τῶν Χαναναίων 230. Οοπιρὶ. ΑΙεκ. καὶ τῶν Χαναναίων ΑἸά. - ἕως 

Σαρεπ]ῶν] καὶ ἐως Σαρπίων (οοττ. Σαρῴϑων, εἴ καρ Ρυπέι5. ποῖδϊ.) 
ΧΙ. εὡς Αρεφϑων 68, ο1, 153, 228, 310. ΑἸ4. καὶ εως Αρεπήων 86. 
εως Σαρεφϑων 95: ι8ς. ες Δρεπῆων 147. Ῥτδοιηϊ, καὶ τοϑ, 233. 

ἕως Σαρφὰϑ' Ατη;, Μ8. (Ατπι. Εά. τηᾶγρ. Σαρεπῆχ.) καὶ ἡ μετοιχε- 
σία) κα ἡ τς3. καὶ τῆς μετοικεσιας 228. Ἱερεσαλὴλ] Εφραιμ τού. 
ἕως Ἐφραϑα] εὡς Αφαραδὰ εχ οοττ. Χ]1. εὡως Βηϑλεεμ, 2 3. (86. [ὩΔγρ.) 
ως Αφαραϑ᾽ 68. ΑἸά. εως Σαφαραϑ 87, (228. τηᾶγρ. υὐ ἘΔ.) 210. 
ως Φαραϑ οι. ες Φαρααν 1ς3. ἕως Εὐφραϑὰ Οοπιρί. ἕως Σε- 
φραϑὰ ΑἸεχ. εὐχαε Ἐράταιλεπ Ἡϊετοι. 
καὶ 225) 42, ξι, 62, 68, 86, τού, 147,13») 108, 228, 238, 310. Ουρι. 
ΑΙά. ΑΙεχ. Ασγηι. Μ5. Αστὰ. Ἑά. δῖαν. Οἴἶγορ. καὶ κατακληρονομη- 

σουσι 46, 36, 40,49. τῶς τόλεις τῇ ναγέθ] τὸ ὠγίς Οοπιρ!. τῷ 
ναγέθ} τα αγεξ 4ο. τε ναγεᾶ 130, 311. τῶν ἀγεῦ 1ς3. 

ΧΧΙ. Καὶ ἀναξήσονται ἀνασωζόμενοι] ὧδε λέγει Κύριος" ἀναβή- 
σονται νόμιμα Ατπι. ἘσπΟΒοΙορ. ἀνασωζόμενοι ανδρες σεσωσμενοι 
ΠῚ, (ΧΗ. ανδρες σε- Ρυνπέε!5 ποία.) 26, 40, 8ό, τού, το8, 233, 540. 
Ῥταετηΐκς, οἱ 23. ῥγαεπηΐττ, ανδρες 26,228. τὸ ὅρος], τὸ ΑΙ4ά. Ἡσαῦ] 
ῬΓδευλῖτς, τὸ 22, 23, 36, 40, ξ1, 62, 68, ο1, 130, 147, 1ς3, 108, 228, 
238, 310, 211. ΟΟμρΡΙ. ΑΙα. 

κληρονομήσουσι] ῥτγααη.. 



ΚΕΦ. 1. 

Ι. 2. 

᾿ ἀνεβη εἰς τὸ ὥλοιον 49. καὶ ἐνεδη εἰς αὐτὸν 86. 

ΙΩΝΑΣ. σφ: 

Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς ᾿Ιωνᾶν τὸν τῇ ᾿Αμαϑὲὶ, λέγων, ᾿Ανάςηϑι, χαὶ πορεύϑητι εἰς 
Νινευὴ τὴν πόλιν τὴν μεγάλην, χαὶ χήρυξον ἐν αὐτῇ, ὅτι ἀγέξη ἡ χραυγὴ τῆς καχίας αὐτῆς πρὸς 

. μέ. Καὶ ἀνέςη Ἰωνᾶς τῇ φυγεῖν εἰς Θαρσὶς ἐκ προσώπου Κυρίου" χαὶ χατέξη εἰς ᾿Ιόππην, χαὶ 
ρὸ ΄ φο φο ἴω συ 

εὗρε πλοῖον βαδίζον εἰς Θαρσὶς, χαὶ ἔδωκε τὸ γαῦλον αὐτϑ, καὶ ἀνέξη εἰς αὐτὸ, τῇ πλεῦσαι μετ᾽ 
9. “" 3 . 2 Ζ΄ Ζ΄ ΄- ΄ ῳ’ 7 ἴω ΣΝ ΝΝ 7 . 

αὐτῶν εἰς Θαρσις εχ προσώπου Κυρίου. Και Κυριος ἐξήγειρε πνευμὰ ἐπι τὴν ϑάλασσαν, χαὶ 

ἐγένετο χλύδων μέγας ἐν τῇ ϑαλάσση, χαὶ τὸ «“λοῖον ἐκινδύνευε τοῦ συντρίξηναι. Καὶ ἐφο-- 

ξήϑησαν οἱ ναυτικοὶ, χαὶ ἀνεξόησαν ἕχαςος πρὸς τὸν Θεὸν αὖτϑ, χαὶ ἐχξολὴν ἐποιήσαντο τῶν 
φῳῷ ἴω 3 ρὰ 2 3 Ἅ Υ͂ "Ὁ" ἰϑι 3.23 2 “Ὁ 9 ἰϑι Ἂ, ΄ 9 " 

σχευὼν τῶν εν τῷ ““λοίῳ εἰς τὴν νάλασσαν, τϑ8 κεφισθῆναι ἄπ αὐτῶν" Ἰωνᾶς δὲ χατέξη εἰς τὴν 

χοίλην τῇ πλοία, χαὶ ἐχάϑευδε, χαὶ ἔρεγχε. Καὶ προσῆλθε πρὸς αὐτὸν ὁ «πτρωρεὺς, καὶ εἶπεν 
ὩΣ ἢ ν εὖ ,., ,Φ. 2 ν 2 ᾿Ν 7 Ψ ὃ ΄“΄͵᾿.- ν ενὉἙ ν »» "» 

αύτῳ, Τί σὺ βεγχεῖς; ἀγᾶαςα, χαὶ ἐπιχαλδ τὸν Θεὸν σᾶ, ὑπως' θασωσὴ ὁ Θεὸς ἡμᾶς, χαὶ οὐ μὴ 
3 Ζ “- " χά ΄ς ῪΗ ΄ 3. Ὁ ἀν ’ ΄ »  ) ρα 

ἀπολώμεσα. Καὶ εἶπεν ἕχαςος “πρὸς τὸν “΄τλησίον αὐτϑ, Δεῦτε βάλωμεν κλήρους, χαὶ ἐπιγνῶ- 
7 ΄ ε ’ Ψ ιν. 232 ρϑ ᾿΄ἷ Ν ε “ 2 φ 

μεν, τίνος ἕγεχεν ἢ χαχία αὕτη ἐςὶν ἐν ἡμῖν" χαὶ εθαλον χλήρες, καὶ ἔπεσεν ὁ χλῆρος ἐπὶ Ἰωνᾶν. 
Καὶ εἶπον πτρὸς αὐτὸν, ᾿Απάγίειλον ἡμῖν, τί ἡ ἐργασία ἐςὶ, χαὶ πρόϑεν ἕ ὶ ἐχ τοί ρὸς Ἶ γ ἡμῖν, τίς σου ἡ ἐργασία ἐς, χαὶ πτόϑεν ἔρχῃ, καὶ ἐχ ποίας, 

1. Καὶ ἐγένετο] λικαι 26. λόγος Κυρίᾳ} α Κυριου 23. τὸν τῷ 
᾿Αμαϑὶ] τὸν τὰ Αμαϑει 22, 26, 36, ξι, 238, 240. Δ Ὺξ 130, 311. 

υἱὸν Αμαϑι 198. τὸν τῷ ᾿Αμαϑὴ Οομρὶ. 
11. καὶ πορεύθητι) καὶ σορευον 228. ΑΙεκ. εἰς Νινευὴ] εἰς Νη- 

νευη 23. εἰς Νηνευ: 26, 147. εἰς Νιινευι 40, 86, ος, τού, 1ς3, 18ς, 

228, 310. Οὐρὶ. Ομεγίοί. 1ϊ. 209. Αἴβδη. 13. 97. εἰς ΝΝενευξ ΑἸά. 
εἰς τὴν Νινευὴ ΑἸεκ. ἐν αὐτῇ] ἐκεῖ Ατῃ. Μ8. Ατῃ. Ἐά. ἀνέδη ὅζο. 

δὰ ἤη. ςοι.] ὠνέδη ἡὶ κακία αὐτῶν ἕως τῷ ἐρανῷ ΟΠιγίοίι. "ἰ. 46ο. 
ἡ κρανγὴ τῆς κακίας] ἡ κακιὰ τῆς κραυγῆς 86. τῆς κακίας αὐτῆς] 
τῆς κατοικίας αὐτῆς 62. τῆς καχιᾶς αὐτῶν οζ, 130, 18, 240, 311. 
Ασ. Μ5. α αὐτῆς 07. τῆς χατοιχιᾶς ταυτῆς 147. 

1ΠΠ|Ι. Καὶ ἀνέςη] καὶ ἀνεξη 91. Καὶ ανέςη---απ᾿ αὐτῶν ἴῃ σοη,. 

ς.] α ουπὶ ἱπιεττηεά. 14. εἰς Θαρσὶς] εἰς Θαρσεις (ἢς ἱπῆτΑ) 22, 46, 

36, 42, 40, 41) ὅ2) 68, 86, 87, 95) 97. 1ού, 130, 1325)147, 153, 18ς, 
198, 228, 233) 238) 239, 310, 311. ΟΟπρ]. ΑἸὰ. ΑΙεχ. ἐκ τροσώπε 
Κυρίᾳ 15] ἀπὸ τῦρόσωπου Κυριον 42. ΑΙεχ. ἐκ τροσωπὰ τῷ Κυριξ ΟἹ, 

97, 228. εἰς Ἰόππην] εἰς Ἰοπὴν 22, «1. καὶ ἀνίξη εἰς αὐτὸ] καὶ 
ἐνεβη εἰς αὐτὸ ΧΙ], 26, 4ο, ςτ, ὅ2, 147, 238, 310. Οοτηρ!. ΑΙεχ. καὶ 

τῷ λεῦσαι] του 

τῦλεεῖν 86. τὰ ἐχπλευσαι 1:32. τῷ φυγεῖν ΤΓεοάοτεῖ. ν. τος). μετ᾽ 

αὐτῶν εἰς Θαρσὶς] εἰς Θαρσεῖς μετ᾽ αὐτῶν τού. ΑΙεχ. κα εἰς Θαρσις 
240. κα μετ᾽ αὐτῶν ΤὨεοάοτεί. 1. εἶς. ἐκ προσώπου Κυρίου 29] απὸ 

τρόσωπε Κυριξ 42. εκ ὥροσωπε τὰ Κυριξ 87, 310. 

ΙΝ. Καὶ Κύριος] ὃ δὲ Κυριος 23. ἐξήγειρε νεῦμα} - μεγα 

22, 42) 4ξς, ξ1) 68, 07. 132, 147) 228, 230, 240, 310, ΑΙά, ἐξηρε 

τνευμα μεγα 62. διηγειρε τνευμα 86. μωείαυϊε (ρίγίμμπε πιαρπππι 
Ηϊετοη. ἐπὶ τὴν ϑαλασσαν] εἰς τὴν ϑαλασσαν 11], ΧΙ]], 22, 23, 36, 

40, 49, ς1, ὅ2, 68, 86, 87, 91, Ιού, 130, 132) 147, 153, 228, 238, 

240, 210, 311. Οοπηρῖ. ΑΙά. καὶ ἐγένετο--Θαλάσσῃ] αὶ ουπὴ ἰηΐετ- 
πιο, (Ατηι. Μ5. μαθεῖ ἱπ ππᾶγρ.) Αστη. ἙἘά. ἐκινδύνευε] εκινδυνευσε 
οοττ. ΧΙ]. τοῦ συντριδῆναι} του διαλυϑηναι ΠῚ, 26, 42, 40, (86. 

πλᾶγρ. οἱ ἘΔ4.) τοῦ. (οπηρὶ. α τοῦ ΧΙ], 22, 36, ςι, 62, 87, 91) 97, 
130, 147) 153, 228, 233») 238, 510, 311. 

Ψ. οἱ ναυτικοὶ} οἱ ναυτῶι φοδω μεγαλω 36. (228. εχ οοὔ. δῷ αἱ. 
πι.)} Ἐ φοξω μεγαλω 86, 130, 230, 311. Αγηϊ, Μ5. Ατγηι. Ἐά. φυὶ 
παυϊραδαπὶ Ἡϊεῖτοη. καὶ ἀνεξόησαν ἕκαςος} καὶ εδοων ἐκαςος 1Π]. 
και ἀνεξοων ἐκᾶςος 225) 26, 36, 40, 42, 40, 51) 62, 68, 87,01, 97. τοό, 

130, 132,153, 108, 228, 238, 240, 311. ΟΟΠΡ]. ΑἸά, καὶ ἀνεξοουν 
ἑκᾶςος 4ς, 86. ἕκχαςος τρὸς τὸν Θεὸν αὐτῷ] πρὸς ἕκαςον ϑεῶν αὖ- 
τῶν Αττη. Ἐὰ. Βγοάεηοδλωρ. τυρὸς τὸν Θεὸν αὐτῷ προς τὸν Θεὸν 
αντων 111, (ΧΙ. οοττ. αὐτα) 26, 36, 40, 49, 86, 132, 233, 240. προς 
τὸν Θεὸν εαυτων τοό. καὶ ἐκθολὴν--ϑάλασσαν] καὶ ἐξέξαλον τὸ 
σκεῦος ὃ ἣν ἐν τῷ πλοίῳ εἰς ϑάλασσαν ἐκεῖσε το Οοάϊΐςε5 δεγρί!. καὶ 

νοι. ΙΝ. 

ἐκδολὴν ἐποιήσαντο] και ἐκβολὴν ἐποιῶν 4ς. καὶ ἐχδολὴν ἐποιεντο 2332. 
τῶν σκευῶν τῶν ἐν τῷ πλοίῳ] α Αγπι, Εά. εἰς τὴν ϑάλασσαν] α 147. 
Ἔ ἐκεῖ Απππ. Μ8. Ασγη) Ἐ4ά. τῇ κεφισϑῆναι ὠπ᾽ αὐτῶν] καὶ εγενετο 
κλυδὼν μέγας ἐν τὴ Θϑαλασσὴ τού. κπἰ αἰϊρυίαγείων παυὶε ς Ἡϊδῖοη. 

οὐπ᾿ αὐτῶν] αὐτο εχ οοἵτ. 22. ἐπ᾿ αυτων 36. αὐτῶ 4ς, 68. 
δὲ κατέξη] καὶ Ιωνας κατεξη 232. ἴωνας δὲ ἐκατεξη ος, ιτϑς. 
χοίλην] εἰς τὴν χοιλιᾶν 36, τού, 147. εἰς κοιλιᾶν ιϑς. 

δὲ] -Ἐ ἔκεὶ 22, 36, ςι,) 62, ος, 147. τϑς, 238. 
ΝΙ. Καὶ τροσῆλϑε]} καὶ ηλϑὲ 42, 68. ΑΙ4, Καὶ προσῆλϑε-- 

πρὸς αὐτοὺς ἴῃ σοπι. 9.7 αὶ οὐπὶ ἱπίετηοά. 114. καὶ εἶπεν αὐτῷ} 
καὶ εἶπεν ρος αὐτὸν 111, 26, τοό. α αὐτῷ Ατη. Μ8. Αγηι. ἙΕά. Τί 
σὺ ῥέγχεις] συ τι ρεγχεῖις τοό. τί ἐςὶ τῶτο ὅτι ῥέγχεις Ατηϊ. Μϑ. 
ἢς, πῇ ὃς ῥέγχεις. Αττη. Ἐά. ἀναάςα) ἀναςηϑι (ΧΙ]]. εχ οο1.) 22, 
36, 40, 4ς, ς΄, ὅ2, 68, 91, 97», 130, 132, 147, 153) 428, 238, (230. 
ἴοτ. αναςαϑι) 310, 311. ΑΙὰ. αναγὰς 86. καὶ ἐπικαλξ] α και ΧΙ], 
23, 86, 130, 153), 233,311. ΟΟΠρΡ]. ἐπυοοα Ἡϊετοη. τὸν Θεόν σα] 

α σου 240. ργαβγηῖε, Κύριον Ὁ γίοίς, ᾿ϊ. 313. Απη, Μ8. Απη. Ἑά. 
ὅπως---ἡμᾶς] εἰπως ὁ Θεος διασωση ἡμᾶς 233. 4ὶ φμοπιοαίο (αἶνος Καείαε 
πος εμε Ἡϊεῖοη. ὕπως διασώσῃ] εἰπως διασωση ΧΙ], 40, 42, 40, 
τού, 130») 240, 311. ΑἸ]ά, ΑΙεχ. Αγηι. Εὰ. εἰπὼς διασωσει 22, ςΙ, 86. 
οπὼς διασωσει 62, 132. οπως σωση 87. εἰπὼς σώσει ΟἹ, 1ς3, 228, 

310. εἰπὼς σωσὴ ο7. ὃ Θεὸς ἡμᾶς) ἡμᾶς ὁ Θεὸς 22, 36, ςτ, 62, 68, 
132, 147, 238..λ ό Θεος 86. καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεϑα] α οὐ (ΧΙ. εἀ- 

Ε] φαᾷ, 

Ιωνας 
3 Ἁ 

εἰς τὴν 
7} [2 

καὶ ἐχάϑευ- 

᾿ἰοήρτ, ἴωργα 11π.) 40, 233. και οὐ μὴ ἀποϑανωμεν 62, 147. 
ΨΝΙΙ. Καὶ εἶπεν ἕκαςος καὶ εἶπαν ἑκαςος 233. 

δευτε βαλλωμεν ὅ2, τς3. ΑἸά. 
Δεῦτε βάλωμεν] 

κλήρους τ᾿ --χλήρους 29] κα αἰτεγυῖτ, 
οὑπὶ ἰηίεττηεά. 26. καὶ ἐπιγνῶμεν] καὶ γνῶμεν (οπιρὶ, ἵνα ἐπιγνῶ- 
μεν δῖαν. Οἶτοσ. τίνος ἕνεκεν] τίνος ἕνεκα (ὐοπιρί. ἐςιν ἐν ἡμῖν} 
ἐξὶν ἐφ᾽ ἡμᾶς ΧΙ], 36, ἀς, ςι, 61, 2, 68, 130, 147.» 238, 311. ΑΙά. 
Ατηι. Μ5. Απῃ. Εά. (σεογρ. ϑ4ν, εςὶν ἐφ᾿ ἡμῖν 22. ἐφ᾽ ὑμῖν εςὶ 40. 
ἐφ᾽ ἡμᾶς εςι 87. 91, 97, 228. εφ᾽ ἡμῖν ἐξὶ 153, 310. κ ἐν Οομρ]. 6 

ῶρεν πος. Ἠϊετοῦ. καὶ ἔδαλον---ὠπαάγίειλ. ἡμῖν ἰπ οοπι. 164.} α ουπὶ 
ἰπιεγτηθά. (Πιρρίεία 'π πιᾶγρ. Δ αἱ. τ.) τοό. 

ΨΙΠ. Καὶ εἶπον] καὶ εἶπαν ΧΙ], 23, 26, 40, 86, (τοῦ. τηδγρ.) 120, 
153, 233, 310, 311. Οομρὶ. ΑΙεχ. Καὶ εἶπον πρὸς αὐτὸν] α 240. 
᾿Απάγίειλον ἡμῖν] ἀπαγίειλον δὴ ἡμῖν (Χ1]. δὴ τηᾶτρ.) 42, 61, 87,91, 
97, 153, 228, 310. ΑΙά, (ΑΙεχ. συπὶ δὴ ἱπ οἰιαγδέϊ, τηΐποσε.) ἀναγίει- 
λον δὴ ἡμῖν 40. “ππεπίία ποδὲς συΐμς ργαίία ἦσο πιαϊηὶα οΠ ἐπ ποδὲε; 

Ηΐεγοηα. τίς σα] ργαθπηϊτῖ. τινος ἐνεχὲν ἡ κακία αὕτη εςὶν ἐν ἡμῖν ΧΙ], 
26,40,86,1ς3»,108,233. ΑΙεχ. ῥγερηηϊτ. εδάεπΊ, ἤπῈ ἐν, 40. Ῥγβευϊεῖ. 

ἐδάφη, ἤης εςιν, 87. ργϑοπ τ. εδάθπι ἕεγε Ασηλ. Μ58. Αστῃ. Εά. Οεογρ. 
δῖαν. Μοίᾳ. 6 Οοάϊςε5 δ5εγρὶϊ. ῥγϑεηηῖῖ. δια τινὰ τὸ κᾶχον τατοὸ ἡμῖν 
22, 36, ς1, ὅτ, 62, 147» 238. ργαπηῖττ, ἐπάεπὶ, πἰΠ τίνος ἕνεκεν, δ[αν. 

Ω. 



ΙΩΝΑΣ. 

ω Ν᾿ Ἁ ϑιΧΝ οε ΄ δΝ 9» Ἁ, - ν᾿ 7 

χώρας. καὶ ἐχ πσοίβ λαδ εἶ σύ; Καὶ εἶπε πτρὸς αὐτὸς, Δλος Κυρίου εἰμι ἐγὼ, χῶϊ τὸν Κύριον 
δ Ν ΄ Ν 232 7 , 

Θεὸν τῇ ἐρανδ ἐγὼ σέξομαι, ὃς ἐποίησε τὴν ϑάλασσαν χαὶ τὴν ξηράν. Καὶ ἐφοξήσϑησαν οἱ ἄγ- 
ρ 27 ΄ 3 ς:» ᾳ. 

δρες φύξον μέγαν, χαὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν, Τί τῶτο ἐποίησας; διότι ἔγνωσαν οἱ ἄνδρες, ὅτι ἐχ. 

προσώπε Κυρίε ἦν φεύγων, ὅτι ἀπήγ[ειλεν αὐτοῖς: Καὶ εἶπαν πρὸς αὐτὸν, Τί πποιήσομέν σοι, 

καὶ χοπάσει ὶ ϑάλασσα ἀφ᾽ ἡμῶν; ὅτι ἡ ϑάλασσα ἐπορεύετο χαὶ ἐξήγειρε μᾶλλον κλύδωνα. 

Καὶ εἶπεν ᾿Ιωνᾶς πρὸς αὐτὲς, "Αρατέ με, χαὶ ἐμξάλετέ με εἰς τὴν ϑάλασσαν, χαὶ χοπάσει ἡ ϑά. 

λάσσα ἀφ᾽ ὑμῶν" διότι ἔγνωκα ἐγὼ, ὅτι δὲ ἐμὲ ὁ κλύδων ὁ μέγας ὅτος ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐςι. Καὶ παρ- 

εδιάζοντο οἱ ἄνδρες τῷ ἐπιςρέψαι πρὸς τὴν γῆν, χαὶ ἐχ ἠδύναντο, ὅτι ἡ ϑάλασσα ἐπορεύετο, γοὶ 

ἐξηγείρετο μᾶλλον ἐπ’ αὐτές. Καὶ ἀνεξόησαν πτρὸς Κύριον, χαὶ εἶπαν, Μηδαμῶς Κύριε: μὴ 

ἀπολώμεϑὰ ἕνεκεν τῆς ψυχῆς τῇ ἀνθρώπου τούτου, χαὶ μὴ δῷς ἐφ᾽ ἡμᾶς αἷμα δίκαιον, διότι σὺ 

Κύριε, ὃν τρόπον ἐξόλε πεποίηκας. Καὶ ἔλαξον τὸν Ἰωνᾶν, χαὶ ἐξέξαλον αὐτὸν εἰς τὴν ϑάλασ- 

σαν, καὶ ἔςη ἡ ϑάλασσα ἐκ τὸ σάλε αὐτῆς. Καὶ ἐφοξήϑησαν οἱ ἄνδρες φόξῳ μεγάλῳ. τὸν Κύ- 

Θιον; χαὶ ἔϑυσαν ϑυσίαν τῷ Κυρίῳ, χαὶ ηὔξαντο τὰς εὐχάς. 

7 ᾽ὔ’ ὡ 3 » Ν» 3 ἰδὲ 9 ων ᾿ “ὦ 

ΚΑῚ προσέταξε Κύριος χἥτει μεγάλῳ χαταπίειν τὸν Ἰωνᾶν; χαὶ ἦν Ἰωνᾶς ἐν τῇ χοιλίᾳ τ χῆ- 
ρ ε. “ςἘ ρ᾿ 7 Ν ΄ 3 ἱῆρς Ν ’,’ Ν ν 9. δ 5 ρἌ 

τους τρεῖς ἡμέρας χαὶ τρεῖς νύχτας. Και προσηύξατο Ιωνας πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν αὑτϑ ἔχ τῆς 
7 οι ᾽’ Ν,,.,.,. ,» 9 7 3 7 Ν 7 Ν ΄ Ν,  . 2 7 

χοιλίας τῇ χήτες, Καὶ εἶπεν, ᾿Εξόησα ἐν ϑλίψει μου πρὸς Κύριον τὸν Θεὸν μου, χαὶ εἰσηκουσε 
3 ζ΄ "“ῸἌ 3, ρ 3 7 5 ᾽ὔ 3 ΄ ἤ 7 

μου, ἐκ κοιλίας ἄδε χραυγὴς μου, ἤχεσας φωνῆς μου, ᾿Απεῤῥιψάς με εἰς βάϑη καρδίας ϑαλάσ- 
Ν 2 ΄ ς ,’ Ν Ἃ ’΄ ΄ 2 3393 κ"ὶ ων 

σης, χὰ! “σοταμοι ἐχύχλωσάν με, “πάντες οἱ μετεωρισμοι σοὺ χα! τῶ Χχὺυμᾶτα σὰ ἐπ ἐμὲ διηλῦον. 

Οἴἶτορ. δια τινὰ τὸ χακον ΤΈΤΟ ἔριν, τὶς δὲ σου 4ς. δια τινα τὸ κα- 

κὸν τοῦτο ἡμῖν, τι σου 68. ἔς, ΟΥὐΠῚ τίνος ἕνεχεν ρτὸ διῶ τίνα, ΟοΙΗΡΙ. 

Ρταετηϊεῖ. τινος ἐνεκα ἡ κακια αὐτὴ εςὶν εν ἡμῖν 91, 97. 228, 2310. ΑΙά. 

τινος ἐνεχὲν ἡ κακια αὐτὴ εςὶν εν ἡμῖν, τι σου (τινος---ἔν ἡμῖν ἴῃ γηᾶγρ.) 

τοῦ. τίς σου ἡ ἐργασία ἐς] φμοά ορμς ἱπμη ἢ Ηϊετοπ. ὴ ἐργασία 

3. Ν ἐξ] α ἐξὶ 4ξ. καὶ τόϑεν ἔρχη!] καὶ σου τορευη 1]. καὶ του 

᾿πορευὴ 22, 36, 40, 42, 62, 68, 87, 91, 97, τού, 130, 147, 1535) 238, 

τῷ 

240, 310, 311. ΑΙά. 81αν. - καὶ πὸ πορευει 4ς,61τ,86,239. και 

τα πορευξ ς1γ228. Ἔ ἢ τὸ τοορεύῃ Αττῃ. Μ5. Απη. Ε4. εἰ κϑπάξ 

νεπὶ:) οἱ φιο υαάϊς ἢ Ἡϊετοῦ. εἶ σὺ} τι. ΧΙἼ], 22, 26, ς΄, 238. (τρί. 

ΙΧ. Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὰς] κα 240. εἰμὶ ἐγὼ] τ. ΧΙ], 22, 26, 36, 
ςι, 62, 87, 91) 959 97»130, 147, 153» 18ς, 108, 228,233,238, 310, 

411. Οομρὶ. Αἰεχκ. καὶ τὸν Κύριον Θεὸν] καὶ Κυριον τον Θεὸν ΧΙ, 

22, 36, 42; 49. ξ1) 62, 95, τοό, 130, 147, 18ς, 198, 233, 238, 311: 
ΑΙά. κα Κύριον 40, (ὅτ. υἱ ν]ἀείυγ) 87. 91»). 97. 153» 228, 310. (ΠΊΡΪ. 
Οεοτρ. εἰ δεμπι Ἡϊετοθ. τῇ ἔρανξ] - καὶ τῆς γῆς 40, 238. (ΠρΡΙ. 
ἐγὼ σέξομαι] εγω φοξουμαι 23, 40, 91, 130, 153,311. τὴν ϑαλασ- 
σαν] τὸν ἔρανον 233. καὶ τὴν ξηρᾶν] καὶ τὴν γὴν 233. 

Χ. Καὶ ἐφοξήϑησαν--- μέγαν] αὶ ουπὶ ἱητεττηεά. 68. 

γαν) σφοδρα 62. φοῦον μεγαώ 147. 
οὐ. [64.] αὶ ουτὴ ἱπίειτηθά. τ14.- καὶ εἶπαν τρὸς αὐτὸν] καὶ εἰπὸν 

προς αὐτὸν ςιγότ, 623, 147. ΑΙά. Τί τᾶτο] τι σοι 230. 
πρὸς αὐτὸν ἴῃ οοπι. {64.7 α ουπὶ ἱπίεγπχεά, 62, 147. 
ποιηχας 42. -Ἐ μιν 86, 230. ῥτγρΠηϊ. ὃ 130, 311. 
διοτι ἐπεγνωσὰν 198, 240. 
Κυρίου ἦν] νῦν ἥν ΑἸά. 

ΧΙ. Καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν ςτ, 61, 311. ΑΪά, Καὶ εἶπαν πρὸς αὖὐ- 

τὸν] 24ο. Τί ποιήσομέν σο!] τι σοι ποιήσομεν Χ]], 22, 36, 40, 4.» 
όι, 8ό, 95», 130, 1ς3, 18ς,) 233) 228, 311. ΑΙεχ. τι σοι ποιησωμεν 

23, 26, 40, (ς1. οοττ. τοοιησομεν) 62, τού, 1145) 147. Οοπιρὶ. καὶ 
κοπάσει] και κοπιάσει 23. καὶ κοπάση 26. (ΟηΡΪ. ἵνα κοπώσῃ 51ᾶν. 

Οἴἶτορ. αφ᾽ ἡμῶν] αφ᾽ ὑυμὼων 62. ἐπορεύετο] εζξεγειρετο ἔιρεῖ ταίυγ. 
239- ἐπορεύετο δες. δὰ Άῃ. ςοπ).} μᾶλλον ἔτι ἐπορεύετο καὶ ἐξήγειρε 
κλύδωνα ἐπ᾿ αὐτάς. Αται. Μ5. Αὐτὴ. ΕἘὰ. κλύδωνα] -Ε ἐπ᾿ αὐτας 36. 

8ό, 130. (228. πηᾶγρ.) -Ἐ ἐπ᾿ αὐτοῖς 311. 
ΧΙΙ. Καὶ εἶπεν Ἰωνᾶς] α Ιωνας 22. ἼΑρατέ με] α μὲς, 114, 

18ς. Ατγ. Μ5. Ατη. Εά. καὶ ἐμξαλετέ με] αὶ μὲ 23, 26, 36, 40, 
45. 40. ξ1,) 86, 120, 14,7, 228, 311. (οπιρὶ. ΑἸά. δϊαν. Μοΐίᾳ. και 

ἐμδαλλετε 42,1ς3. ΟὙ71}}}. Αἴεχ. 11. 266. καὶ ἐμξαλατε τοό. μαθεὶ 
μὲ ἴῃ ομαγδέξ. πηποτε ΑἸεχ. α καὶ στη. Μϑ8. Ασπῃ. Εή. 

σει] καὶ κοπάσῃ 26. διότι ἔγνωκα ἐγὼ] κα ἐγω 23. κα διότι Ατηγ. Μ5. 
Ατη. Ἐά. ὅτι δι᾽ ἐμὲ ὅχο. δὰ ἤπ. ςοπι.} φμοα ῥγΟΡῥεΥ γιὸ ἥμέξμς πιαρπὶ 

ἐοπῖγα νος ιπ!. Ἡΐεγοθ. ὁ μέγας ὅτος} ετος ὁ μεγας 526, ος, 114, 

τϑς, 228. α ὅ μεγας 86, 240. ὅτος μέγας (οπιρῖ. ἐφ᾽ ὑμᾶς ἐςιν] 

ἐςὶν εῷ νμας 22, 23,365) ςτ,6:, ϑό,ος, 114. 147, 18ς, 238. λεςιν 6 . 

φόξον μέ- 
φόξον μέγαν----πρὸς αὐτὸν ἰπ 

’ὔ οῷἅ» 

Τι τατο-- 
» ’ὔ 

ἐποίησας] ττε- 
’ Ν᾽ 

διότι ἔγνωσαν) 

οἱ ἄνδρες) α 240. Ατῃ. Μ5. Αππ. Ἑά. 

Ἁ ’ 
καὶ κοτα" 

ΧΙΠΙ. Τοῖυπι οοχηπια ἀδείξ 114. 

42. -Ἑ τὴν ναῦν Αται. Μ5. Απη. Εά. τρὸς τὴν γὴν] εἰς τὴν γὴν 

26, 40, 40, 91) 97, 153ν 310. (ΠΊρΡΙ. ἐπὶ τὴν γὴν 87. τρὸς τὴν ξή- 

ραν Απῃ. Μ5. Ατηι. Ἑά. ἐπορεύετο] ἐξεπορευετο τοῦ. ἔτι μᾶλλον 

ἐπορεύετο Ατπι. Μ5. Ατηι. Εά. καὶ ἐξηγείρετο μᾶλλον] μάλλον και 

ἐξηγείρετο 23. λ μᾶλλον Απη. Μ5. Ατη. Ἐά. ἐπ᾽ αὐτές] ερπίγα 

εος. Ἡϊ᾿ϊετοη. 

ΧΙΝ. Καὶ ἀνεδόησαν] καὶ εξοησαν 49. κ καὶ Ατηι, Μ8. Ατη). 

ἙἘά. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 22, 36, 40, 42, ξ1,62, 86, 130, 1479153; 

228, 238, 311. Μηδαμῶς] μὴ γένοιτο Αγηι. Μ5. Ατηη. Ἐά. μὴ 

ὠπολώμεϑα] μη ἀπολοιμεϑα ΧΙ], (τοό. υἱ νἹάεῖυτ, ἴογ. αἀπωλλομεϑα) 

130, 311. Οοπρὶ. ἕνεκεν τῆς Ψυχῆς] ἐνεκα της ψυχης 258. 

μὴ--δίκαιον] α οὐτὴ ἱπίεττηρά. οἱ, 153. καὶ μὴ δῶς] καὶ μη δὸς τοῦ. 

καὶ μὴ ὥγης Αττι. Μ5. Αττι. Ἐὰ. διότι σὺ Κύριε] οτι συ Κυριε (ΧΙ. 

ππᾶγρ,. διοτι) 23ν 49. τού, 130, 233, 311. ΑΙεχ. α Κυριε 4:) ὅ8. ἐκ 

ἐπὲρι Ζονεῖπο: ἘΠ ΈτΟΙ. 

ΧΥν. Καὶ ἔλαξον---τὸν Κύριον ἴῃ σοι. [64.] α οὐπὶ ἱπεεγηηεά, 114. 

καὶ ἐξέξαλον] και ἐνέδαλον 22, 36, 49, 51, (86. ΠιΆΓΡ. εδαλον) 87,01) 

97, τοῦ, 1475153) 198, 228, 238, 310. (ΠΊΡ]. ΑΙά. ΑΙεχ. (Απη. Ἐά. 

αἱ. ἐξέξαλον.) καὶ ἐνεδαλλον 62. ενεδαλον 93, 1δς. αὐτὸν] τον 

Ιωναν ος, τ8ς. κα αὐτὸν Ατπι. Μ5. Ατην. ΕΔ. καὶ ἔφη δις. δὰ ἔπ. 

φοηλ.7 καὶ εὐϑὺς ὁ κλυδὼν ἀπας ἐπαυσᾶτο ος, 185. ἢ ϑαλασσα) 

ν 40, 2440. Οορί. ἐκ τὸ σαάλε αὐτῆς} απὸ τῇ σαλξ αὐτῆς -230. 

ἐκ τῷ σάλα ἑαυτῆς ΑΙεχ. 4 εοναποίίοπε (μα. Ἡϊετοη. 

ΧΥ͂. οἱ ἄνδρες] οἱ ἀνϑρωποι 86. πιᾶγρ. τὸν Κύριον] τὸν Θεὸν 

(22. υἱ νἱἀδίυτ; σοττ. πγ. τες. υἱ ἴπ ΕΑ.) 240. καὶ ἔϑυναν ὅτ. δά ἤῃ. 

οοπ.} α ις3. ϑυσίαν] ϑυσιας (ΧΙ]. εχ ςοττ.) 40, 42, ςἴ, 62, 87, 

οἵ, 97, 228, 238, 310 ΟομρΡΙ. κα 93: ιϑς. τῷ Κυρίῳ] α τῷ 62. τῷ 

Θεω 86. καὶ ηὔξαντο] ἱκαι προσηυξαντο 46, 40. τὰς εὐχας] 

α τας ΧΙ], 22, 23, 26, 16, 40, 429 4ς, 49» 51. 65, 86,91,9 5,97, τού, 

130, 147. 18ς, 108, 228, 233, 238, 510, 311- Οοιρ!. ΑἸεχ. 

" 
καὶ 

1. ὁ Κύριος] ὁ Θεὸς ὙΓπεοάοτεῖ. 11. 1475. καταπιεῖν] καὶ κατ- 

ἔπιεν Οομηρὶ. εἰ ἀενοναυΐ! Ἡϊετοη. 

ἢ. τὸν Θεὸν αὐτῷ] α τον ΧΙ], 26. κα αὐτῇ Απῃ. Μ5. Αγπι. Ἐὰ. 

ἐκ τῆς κοιλίας] - αὐτε τς3. τῇ κῆτες] ρὑϊεῖς Ἡϊετοπ. 

11. Καὶ εἶπεν] -Ἐ ὠδὴ ἱπίετ ὕποο5 Αἰεχ. ἔν ϑλίψει μου] εν τη 

ϑλιψει μου 42. κος, τᾶς. πρὸς Κύριον] α Κυριον40. ρος Κυ- 

ριον τὸν Θεόν μου] «ἐ Τοονείπμηι Ἡϊετοη. καὶ εἰσήκεσέ μου] καὶ επ- 

ἡχδσε μου 62, 310. χραυγῆς μου] α Οοπρρί. ἤχεσας} εἰρηχουσας 

43. ἄκασον Κύριε Ατη). Μ5. (Ατπι. Ἑά. αἱ. ἤκεσας Κύριε.) | 

ΙΝ. ᾿Απέῤῥιψας με] α με 228. Ργειλ. ὅτι Αται. Μ5. 4 Οοά!- 

665 ϑ6γρὶ. Ρῥγιηϊ. καὶ Ατηι. Εά. εἰς βαϑη)] εἰς βάϑος Οοπρί. 

ἐκύκλωσάν με] τ. Χ11. ΑΙεκ. ἐπ᾽ ἐμὲ] ἐπ᾿ ἐμοὶ ΑΙά. 

τὸ ἐπιςρέψα!} τε υποσρεψαι" 

1, 



᾿Ργϑπλ, καὶ Αση. Μ5. Αση). Εά, 

ΩΝ Α Σ, 
"59 Ἁ “»Ἥ 3 ρ 3 3 ᾽" 

’ 1 »’ ν᾿, . . Ψ ᾽’ 

Καὶ ἐγὼ εἶπα, ᾿Απῶσμαι ἐξ ὀφθαλμῶν. σα' ἄρα προσϑήσω τῇ ἐπιδλέψαι με πρὸς γαὸν τὸν ἀγιόν σου; Περιεχύϑη μοι ὕδωρ ἕως ψυχῆς, ἄξυσσος ἐχύχλωσέ με ἐσχάτη, ἔδυ ἡ χεφαλή μου. Εἰς σχισμὰς ὀρέων, κατέξην εἰς γῆν, ἧς οἱ μοχλοὶ αὐτῆς κάτοχοι αἰώγιοι" χαὶ ἀναξήτω φθορὰ ζωῆς μου Κύριε ὃ Θεός μου. 
9 9 7 9. 3» 3 ἰϑν Ν ΄' ρΦ 

- Ἐν τῷ ἐχλείπειν ἀπ᾿ ἐμξ τὴν ψυχήν μου, τῷ Κυρίε ἐμνήσϑην, χαὶ ἔλ.- ν 
: δ, σοι πρὸς σὲ ἢ προσευχή μου εἰς ναὸν τὸν ἅγιόν. σου. Φυλασσύμενοι μάταια χαὶ Ψευδῆη. ἔλεος αὐτῶν ἐγχατέλιπον. Ἐγὼ δὲ μετὰ φωνῇς αἰνέσεως χαὶ ἐξομολογήσεως ϑύσω σοί, ὅσα ηὐξάμην 2 ’ ΄ δ ͵΄ ἀποδώσω σοι σωτηρίου τῷ Κυρίῳ. 

ϑινς ΝΝ ’ ἐπὶ τὴν ξηράν. 

Ν ΄ 8 "Ἀκ ἰδ ",» 
δῷ Καὶ προσετάγη ἀπὸ Κυρίξ τῷ χήτει, χαὶ ἐξέξαλε τὸν Ἰωγᾶν 

ΚΑῚ ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ἰωνᾶν ἐκ δευτέρου, λέγων, ᾿Αγάςηϑι, πορεύσϑητι εἰς Νινευὴ τὴν σόλιν τὴν μεγάλην, χαὶ χήρυξον. ἐν αὐτῇ χατὰ τὸ χήρυγμα τὸ ἔμπροσθεν, ὃ ἐγὼ ἐλάλησα πρὸς σέ. Καὶ ἀνέςη ᾿Ιωνᾶς, χαὶ ἐπορεύϑη εἰς Νινευὴ, χαϑᾶὰ ἐλάλησε Κύριος: ἡ δὲ Νινευὴ ἦν ΄ ’ ὋὉ" “ ε Ν ᾽ὔ [ Ἕω ἴω ς ἴω τολις μεγάλη τῷ Θεῷ, ὡσεὶ πορείας ὁδα τριῶν ἡμερων' 
"»»» 3 ἰδ “Ὕ 9 ἰσω Καὶ ἡρξατο ᾿Ιωνᾶς τῷ εἰσελθεῖν εἰς τὴν ΄΄ ε Ν ͵΄ ε Ὁ ον Ν 3.922 νι .- Ψ ᾿ ρᾷ ε “Γ΄ Ν . 

σολιν, ὡσει “πορείαν. ἡμερὰς μιᾶς" χαι ἐχήρυξε, χαὶ εἶπεν, ἔτι τρεῖς. ἥμεραι,. χαὶ Νινευὴ χατα- ΝᾺ 2 ᾽’ » [ω ρῸ Φ ςραφήσεται. Καὶ ἐπίςευσαν. οἱ ἄνδρες Νινευὴ τῷ Θεῷ, χαὶ ἐκήρυξαν νηςείαν,. χαὶ ἐνεδύσαντο σάχχες ἀπὸ μεγάλου αὐτῶν ἕως μιχρδ αὐτῶν. 

Νν. Καὶ ἐγὼ εἶπα] Ερο «ἰκὶ Ἡϊετοη. εἶπα] εἰπὸν 22, “6, 36, 40, 
432) 49, 51) 62, ος, τού, 147, ιτϑ8ς, 228, 228. Οὐομηρ!. ὙΒεοραγ!. εἰ- πὼν 86. ρα τροσϑήσω] ἄρα ἔραι ὅτι τοροσϑήσω Ατη. Μ8. Ατη,. 
Ἑά. ἄρα τροσϑ. τῷ ἐπιδλ: Με] ρυίαμιε αὐἰάαπι πὸ οἱάξασι Ἡ]δτοΏ. 
τὸ ἐπιδλέψαι με] κα μὲ 22, ς΄, 238, 240. Οὐομηρ!. ΑἸεχ. ὙεορΡΗΥ]. 
Αγηι. ΜΒ, τα ἐπιζρεψαι όὅβ. πρὸς ναὸν] ρος τὸν νᾶον 23, ξΙ,6:, 
108, 238. τὸν ναὸν ΟὐΟπλρὶ. - Τεριρίμνα Ἡϊετοη. τὸν ἅγιόν σου] τον 
Ρυπέϊιβ ποίαϊ. 49. αὶ τὸν 233. 

ΝΙ. ὕδωρ], 86. ἕως ψυχης] -Ἐ μου ΧΙ], 22, 23, 26, 46, 4ο, 
42, 4ξ, 40, ξ1,) 86,1, ος, 97, τού, 130, 153) τϑ8ς, 228, 228, 230, 
240, 310, 311. ΑἸά, ΤὙΠΕΟΡΗΥ]. εὐγμε σά απίριαηι γιδαηε : Ηϊείοη. 
ἐκύκλωσέ με] ἐκαλυψε μὲ Ὠιατρ. 86. ναἰϊαυΐε γι Ηϊετοη. ἐσχάτῃ] 
λα Οοπ)ρ!. ἔδυ ἡὶ κεφαλή μι] ἐπίγαοΐε σαραι ππρατα ἩΠοτοπ.ςς καὶ χεφα- 
λή μου] α μου 36. 

ΝΊΙ. κατέβην] ῥγρουηϊε: καὶ 42. ἧς οἱ] ὡς οἱ (ω πγαΐαϊ.) 62. 
καὶ ἀναβήτω] -Ὁ μὲ οι. κα καὶ Ατηγ. Εά. καὶ ἀναξήτω ὅχς. δὰ ἔπ. 
᾿ΠΟΠ.} εἰ αὐξομάει ἄρ ΤΟΥ ίοπΘ υἱέα σα 16, Τονπῖπε δες παεως. Ἡϊδίοη. 
φϑορὰ] ἐκ φϑορας ΧΙ, 22, 23, 26, 36, 40,42, 4ς, 40, τι, ὅς, 68, 86, 
87» ΟΙ, 95, 97, Ιού, 114, 120, 147, 153, τϑξς, 108, 228, 233, 228, 
240, 310, 311. ΟΟπΊρΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ. ΤΉΡΟΡΗΥΪ. 5ϊαν. Μοΐῃ. ζωῆς με] 
ἢ ζωὴ μοῦ ΧΙ], 22, 56, 26, 45, 4.49, ςτ, ὅ2, 68, (86. τηαγρ. υἱ ΕΑ.) 
87, 901, 07, τού, 114. 130, 147, 153) 1οϑ, 228, 233, 238, 240, 210, 
311. ΟΟμρ]. ΑἸά. ΑἸεχ. Ὑπεορηγ]. Ατιη. Μ8. Ασα. Εά. 8[αν. Μοί. 
ζωη μου ος, τ8ς. Κύριε] ῥγδεοτλῖτε. τῦρος σε 22, 23, 26, 16, 40, 42, 
45, 40, ξ1, 62, 68, 86, 87, 91, 95, 979 1ΟΌ, 114,130, 1479 1ς3, τϑς, 
1οϑ, 228, 238, 240, 210, 311. ΑΙά. ΤΒεορηγ]. Ατῃ. Μ5. Αση). Εά. 
δίαν. Μοίᾳ. ὁ Θεός μου] Θεέ μον Οοῃηρι. 

ΠἼΠΙ. Ἔν τῷ ἐκλείχειν) ἐν τὼ ἐκλιπεῖν “6. ΑἸά. ἐν λίπειν (Πς) 
᾿6ό8. ἀ πὶ ἐμξ] ροπῖξ ρο ψυχὴν μα ΧΙ, 87, ο7, τοῦ, 1ξ3, 108, 228, 
310. ΑἸεχ. ὙΒεορην}. εξ ἐμὲ (22. εχ σοσγ. τη. σθς.) ἐς, 49, 62, 86, 
ΟἹ, 147. 26. τὴν ψυχήν μου] την ἰσχὺν μου 147. (233. εἴ ροηὶξ 
{πλιῖτη δηῖε απ᾿ ἐμβ.) -Ἐ ἐξόησα Ατίη. Μ58. Ατηι. 4. τοῦ Κυρίου] 

καὶ ἔλϑοι] καὶ ελϑὴ “6, 62, 147. 
μὲ οεπία! Ἡϊ!ετοη. τρὸς σῈ] , Αγ. Μ5. Ασῃ. Ἑάὰ. εἰς ναὸν] προς 
νῶον (22. εχ ΟΟΙΤ. Πη. ΤΕ6.) 40, 42, 4ς, 40, 68, 86, 87,91)07, 1οό, 130, 
147,.1ς3, τοῦ, 928, 240, 310, 311. ΟΟΠΙΡΙ. ΑΙά, ὙΠΕΟΡΗγ].. τὸν 
ἅγιόν σου] , τον 235) 26, 16, 42, ξι, 62, ος, 97, 130, 18ς, 198, 231, 
238, 310, 311. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Παθεὶ τὸν ρυπέε!5 ποῖδξ, 40. 

ΙΧ. ἔλεος αὐτῶν] ἐλεον αὐτῶν ΧΙ], 22, (26, 62,01, 147. ἴοτ. ἐλαιον) 
30,.42,.4:,.49, ξτ, 68, 87, ᾿ς, 97,153, 18ς, (228. εχ φοττ.} 238, 310. 
(ὐοπιρὶ. ΑἸά. Ὑτμεοάοτεῖ, ἰν. τφού. ὙΠεορῆγ!. ελεὸν αὐτὸν 8ό, τοό. 
ἐλεος αὐτὼ 198. ἐγκατέλιπον] ἐγκατελειπὸν ἀς. ΑἸεχ. 

Χ. αἰνέσεως} κα 23. δεησεως 86. τηαγρ. (198. εχ ςοττ.) καὶ ἐξ- 
ομολογήσεως] α και 22. ϑύσω σοι] - τοροσφορῶν Ατη). Μ8. Αγῃ. 
Ἑά.᾿ ἀποδώσω σοι] α σοι 233. ΑΙεκ. καὶ ἀποδώσω Αττη. Μ58. Ατηι. 
ἙἘά4. σωτηρίου] εἰς σωτήριον μου ΧΙ], 86, τοό. (ΑἸεχ. οὐ εἰς εἴ με 
ἴῃίεῦ ΠΠ008.)}) εἰς σωτήριον 22, 62, 97, 147, 228, 238, 210. εἰς σω- 
τηριᾶν μοὺ 23, 26, 36, 40, 452, 40, ς1, 955) τού, 114, 153) ιτδϑς, 233, 
240. (οπιρί. ΤΓΒΕΟΡΗγ}. εἰς σωτηριὰν μοι 68. ΑἸά. ἡ σωτήριον (ἢ) 
91. σωτήριου μοὺ 130, 311. σωτήριον 198. εἰς σωτηριᾶν (ἴοτ. σω- 

᾿εἰσπορευεσϑαι τς3. 
΄198,31:1:. ὙΒΕΟρΡΗγ!. -ἐ οὐς ΧΙ], 26, 36, ας, 40. 228,233,238. ΑΙεχ. 

Καὶ ἤγπσεν ὃ λόγος πρὸς τὸν βασιλέα τῆς Νι- 
τηρια) 230. σωτηρίαν μὲ ϑῖαν. Οὔτορ. ἐν σωτηρίω με ϑῖαν. Μοίᾳ. αΐανε Ἡϊετοη. τῷ Κυρίῳ] α 8,1 ξ3. 

ΧΙ. ὙΓοΐμπι σοπηπηᾶ ἀεείξ 114. Καὶ προσετάγη] καὶ τροσεταξε (22. ἴσγ. πτροσεταξη) 36, ἃς, ςι, 62, (86. τηᾶρ. υἱ Ἐ4.) 147,238, 240, 310. δίαν, Οἴτορ. Καὶ προσετάγη--κήτει] ΕῚ Φ,ιαδορί  οεῖο; Ἡϊοτοη. . πὸ Κυρίου] , ΧΙ], 23» 26, 40, 49, 68, τού, 130, 108, 233,).211. Οομρὶ.. Κυριος 22. 4ς, ξι, ό;, (86. ΤΉΔΓΡ. ΟἸΊΪΠ) 147, 238, 240, 310. σαν. ΟΥἾτορ. ὁ Κυριος 26. ὑπὸ Κυριου 42. ΠΑΡεῖ ἰπ οΠαγαέξ, τηΐποσο ΑἸεχ. τῷ κήτει] δράχων ἰχϑύος Ατπι. Μ8. Ατη. Εὰ. καὶ ἐξέξαλε 'ἄςο, 84 ἤμ. σοπ).]} οἱ ἐχρεῖ! ἐπε ἐπ αγίάασι, Αττὴ. Μ8. Ασηι. ἙΕὰά. ἐπὶ "τὴν ξηράν] εἰς τὴν ξηραν 62, τ47. 

1, Καὶ ἐγένετο---τὴν μεγάλην ἴῃ ξοῃη. ἴεᾳ.} α ουπὶ ἱπιογπηθά, 114. πρὸς ᾿Ιωνῶν ἐκ δευτέρου] ἐκ δευτέρου τρος Ιωναν χό. ἐκ δευτέρου] το δευτερον 40. 
11. πορεύϑητι] ργαεπηϊεῖ. καὶ ΧΙ], 22, 36, 40, 42, 40, ξι, 62, 86, 1Θό, 1.4.7, 153, 108, 233, 238. (ομηρὶ. ΑΙεχ. Αγη. Μϑ8.. Αγ. Εὰ. κῶν τσορευου 68, 07, 228, 310. ΑἸά. ὙΒΕΟΡΗνΙ. τῦορευου 8). εἰς Νι- νευὴ] εἰς ΝΙίνευι ἤς Αἰ! δὶ 26, 40, 198, 310. ΟΟμρ!. ΑΙά. ὙΒεορηνὶ. εἰς Νήνευ, 62, 147. κατὰ τὸ χήρυγμα] κατα το ρῆμα 130, 311. 

κατὰ τὸ κήρυγμα τὸ ἔμπροσϑεν] “ξεμπάζωνα 2 γαεαἰοαείομπενα Οτίρεη, ἢ. 330. ὃ ἐγὼ ἐλάλησα] α ἐγω 26. ὃ ἐγὼ λελαληκα 40, τς 3, 310. 
(οπιρὶ. ὙΒεορΗνὶ. 

1Π. Καὶ ἀνέςη---τῷ Θεῷ] κα ουπὶ ἱπιεδιτηθά, 114. καϑὰ ἐλάλῃ- 
σε] καϑως ἐλαλησε 22, “6, 36,42, 40, ξ1) τού, 198, 238. ΑΙεχ. καϑ᾽ 
ἃ ἐλαλησε (Πς) 23. χαϑάπερ ἐλαλῆσε 130, 311. καϑὰ καὶ ἐλάλη- 
σεν ΤΓΒΕΟΡΗΥ]. μεκέ εἰ ἰοεκέαε ἤμέναι Ἡϊετοη. Κύῤιος} Ὁ ὥρος αυ- 
τὸν 36, 40, 130, 311. Αγηϊ. Μ5. Αγ. Εά. Ῥγρετηἶτι. αὐτὼ ἃς. ῥγω- 
τη, ὁ ὙΒεορῆγ.. ἦν πόλις μεγώλη] σολις ἣν βεγαλὴ 23. κα ἦν 
(ΟπΊΡΙ. ὡσεὶ πορείας] ἦν δὲ ὡσει ἡ Ὡορείας ος, τϑς. , πορείας 
Αγ). 85, Αγ. Εά. τριῶν ἡμερῶν] ἴτ. ΧΙ], 22,23, 26, 36, 40, ξ1, 
ό2, ϑ8ό, 9ς», τού, 130, 147, ι8ς, 108, 233, 228, 310, 311. (οῃγι. 
ΑἸεκ. 

ΙΝ. τῇ εἰσελϑεῖν] τα εἰσπορευεσϑαι ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 40, 452, 
49» 51, 63, 68, 86, 87, οἵ, ος, 97, τού, 147, τϑς, 198, 228,233,) 218, 240, 310, 311. ΟΟΠ1Ρ]. Αἰά. ΑἸεκ. ὙΒεορἢγ]. του τορευεσϑαι 130. 

ὡσεὶ τσορείαν] ὡσει Ὡόρειας οὐ 1Π|, τοό, 120, 

ως ἢ τοβειᾶν 23. ὥσει πορειοῶς 68, 87, ΟΙ, 9ς, 97, 1ς3) τϑς, 210. ΑΙά, ν ν᾽ λ φ 3. “Ὅς, “ χα! ἐκήρυξε, καὶ εἶπεν] α 24.οθ. Ἔτι τρεις ἡμέραι] αάλως φμαάγαρίπια 
ἄϊφι, (τοῦ. πηᾶγρ. 40 αἱ. τι.) νυὶρ. (ΓΕ, Τιυπίη. Μ. Ρ. 366. Οἥήρεη. 1]. 
Ρ. 330.} Ργαηιῖῖ. καὶ (οπιρι. 

ν. Καὶ ἐπίξευσαν) και ἐνεπιξευσαν ΧΙ], 108. απὸ μεγάλου 
αὐτῶν] απὸ μικρε ΠΙ, 26, 16, 45, 43, 40, ξ1, τού, τοϑ. ἀπὸ μικρε 
ι᾿αὐτων ΧΙ], 22, 62, 147, 238. κ αὐτῶν 86, 233. α΄ πίπογε Οτίρεῃ. 1. 
οἷ, ὦ ππαΐογε Ἡϊεῖοθ. ἕως μικρᾷ αὐτῶν] εως μεγάλου αὐτων 1Π], 
ΧΙ], 22, 4ξ, 49, ξι, τού, 108, 232. «και ἕως μεγᾶλον αὐτῶν 26, 36, 
432, 62, 147) 238. εὡς μικρε αὐτῇ 130. Ργαυηϊ, καὶ ΟΟπΊΡΙ. αύγωε 
σή »καὐογέηι ἐγίνη Οὐρεη, 1. οἶξ. πίγιε σαὶ »εἱκογένε Ἡϊετοη. 

ΝΙ. Καὶ ἤγῃσεν] καὶ ἡγῆκεν 153. οἰπὸ τῷ ϑρόνα αὐτῷ] , τα 62. 



Ι Ὁ Ν Α Σ.- 

; Δά ,) Ὁ -- ᾽ ς Ἁς 33 “Ὁ 39 5 ε ἰδὲ ἃς -οο᾽ 

γευὴ καὶ ἐξανέςη ἀπὸ τῇ ϑρόνβ αὖτε, χαὶ “περιείλατο τὴν ςολὴν αὐτῇ ἀφ᾽ ἑαυτϑ, χαὶ περιεξά. 

Ζ΄ ο«Ἅ᾽: 7 »Ν δὲ Ν 9 ν᾽ ὶΣ ἐῤέέϑ 3 Ν ᾿ν .. οῳἍ 

λετο σάκκον, χαὶ ἐχάϑισεν ἐπὶ σποῦδ. Καὶ ἐκηρύχϑη, καὶ ἐῤῥεϑὴ εν τῇ ἱΝιγευή παρᾶ τὲ βασι. 
“ὰ ΄ “2 4 Ν ᾿Ὶ ΄ Ν ε ’; . 

λέως χαὶ “παρὰ τῶν μεγιφςᾶνων αὐτῇ, λέγων, Οἱ ἄνϑρωποι, χαὶ τὰ χτήνη, χαὶ οἱ βόες, χαὶ τὰ 
ΙΖ ’ὔ’ὔ Ν ᾽’ ͵᾽ 

πρόδατα μὴ γευσάσϑωσαν, μηδὲ γεμέσϑωσαν, μηδὲ ὕδωρ πιέτωσαν. Και περιεδάλλοντο σάχ- 
νν ᾿ “ 2 Ν 2 ὩΣ ᾿ Ν 39 “ 

χους οἱ ἄνδρωποι, χαὶ τὰ χτήνη, χαὶ ἀνεξόησαν «τρὸς τὸν Θεὸν ἔχτενως" χαὶ ἀπέςρεψαν ἕχαςος 
“ 9 “- ἴω -ς » Ὡς β.ῶ 9 ΄ ἰϑν 9 Ἷ 3 “Ὁ ,᾽ ; 

ἀπὸ τῆς δὸβ αὐτῶν τῆς πονηρᾶς, καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας τῆς ἐν χερσὶν αὐτῶν, λέγοντες, Τίς οἶδεν 
". Φ ΓΩΣ “2 5 κν»ὲ ς δ ΄ 

χαὶ ἀποςρέψει ἐξ ὀργῆς ϑυμδ αὐτῶ, χαι οὐ μὴ ἀπολώμεϑα ; Καὶ εἶδεν ὁ 
" ΕῚ ροὸ “" ἴω ἴω ρὸ ἃς 

ὅτι ἀπέςρεψψαν ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν τῶν “πονηρων, καὶ μετενόησεν ὃ Θεὸς 

δ 

εἰ μετανοήσει ὁ Θεῦς, 

Θεὸς τὰ ἔργα αὐτῶν, 
ἜΡ ζω] ρὸ ρ 9 3 4 

ἐπὶ τῇ χακίᾳ, ἢ ἐλάλησε τὰ ποιήσαι αὐτοῖς, καὶ ὃχ ἐποίησε. 
δ ς 

΄ 2 “- ΄ Ν Ν ᾿, Ν ΄ ἣΝ 

ΚΑΙ ἐλυπήϑη Ἰωνᾶς λύπην μεγάλην' χαὶ συνεχύϑη, Καὶ «τροσεύξατο πρὸς Κύριον, χαὶ εἶπεν, 

Κύριε, ὄχ, ὅτοι οἱ λόγοι μδ, ἔτι ὄντος με ἐν τῇ γῇ μδ; διατᾶτο προέφϑασαι τ φυγεῖν εἰς Θαρ- 

σὶς, διότι ἔγνων ὅτι σὺ ἐλεήμων χαὶ οἰκτίρμων, μακχρύνϑυμος χαὶ ππολυέλεος, χαὶ μεταγοῶν ἐπὶ 
ο ΄ ν “5 ΄ ΄ ἣν ΄ 2 Σ», “᾿ ψΨ Ν ν. » Ὡ 

ταῖς χαχίαις. Καὶ γυν δέσποτα Κύριε, λάξε τὴν Ψυχὴν μδ ἀπ᾿ εμδ, ὁτι χαλὸν τὸ ἀποσανεῖν με 

ἢ ζῆν με. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς ᾿Ιωνᾶν, Εἰ σφύδρα λελύπησαι σύ; Καὶ ἐξηλϑεν Ἰωνᾶς ἐκ τῆς 
! 

᾿ 

ἐκ τὸ ϑρονου αντα 86. Οοπρί. καὶ περιείλατο) καὶ περιείλετο ΧΠ], Θεὸς] α ὁ Ὑπεορεγ]. ὅτι ὠπέρρεψαν] οτι ἀπερρεψεν ἐκαςος 36. 

40, 42, 40, 51» 68, 97, 153, 228, 310. ΑΙά. ὙΓΒΕΟΡΗ. τὴν ςολὴν Ομιγίο. χ. 463. οτι ἐπεγρεψαν 4ο. -ἰ ἐκαςος 86, 130, 239, 311. 
Ατπι. Μ5. πη. Ἐὰ. 

αὐτῷ ἀφ᾽ ἑαντὰ} α αφ᾽ εαυτε 4ς. πη. Μ5. Αγηι. Ἑά. τὸν ςεφανὸν 

ἀπὸ κεφαλῆς αὐτῷ ]Δοοῦ. ΝΊΠΡ. Ρ. 5οθ. καὶ τεριέδαλετο σάκκον] 

καὶ τπεριεδαλλετο σακκὸν 26, 153. ὙΒΕΟΡΗγ]. καὶ ἐνεδύσατο σάκκον 

Οομρρὶ. ἐπὶ σποδὰ} ἐπὶ σποδὸν 86. ἐπι τῆς σποὸξ 230. ἐπὶ γῆς 

δῖαν. Οἴἶτορ. 

ΜΠ. Καὶ ἐκηρύχϑη--Νινευὴ] Εε ργσάϊοαίμπ ε ΝΙ πίνε Ἠϊετοπ. 

καὶ ἐῤῥέϑη] καὶ ἐρρηϑη (ΧΙ. εχ οοπ|.) 97, 153: ΑΙά. α (86. δάήοτῖρι. 

τοᾶγρ.) Οομρὶ. ἐν τῇ Νινευὴ] α ἐν Ὑ ΒΕΟΡΗΥΙ. καὶ ττυαρὰ---λέγων] 

εἰ α »παϊογί δες ονιμέδης εἴμ, ἀϊοεπιίδως : Ἠϊετοη. καὶ παρὼ τῶν] καὶ 

παρὰ πάντων τῶν (οπιρὶ. α παρὰ ὙΒΕΟΡΗγ. παρῶ τῶν μεγι- 

κάνων αὐτῇ παρὰ τῶν φίλων αὐτὰ 81αν. Οἴἶτορ. λέγων] λεγοντων 

22, 36, 45, 4, ς1) 62, 68, (86. πιᾶγρ.) ο7ν 147, 228, 233, 238. ΑἸά. 

ὙΒεορΗγ]. λέγοντες 87. α Απη. Μ5. Ατγῃ). Ἐ4. μὴ γευσάσϑωσαν) 

“ μηδὲν ΧΠΙ, 22,36, ςτ, 62, 86, 91, 130, 153» 108, 228, 238, 240. 

ὙΒΕορΗγ!. -Ἐ μηϑὲν 26, τού. μη γευεσϑωσαν μηϑὲν 49. ΑἸεχ. μη γευ- 

ἐσϑωσαν μηδὲν 310, 311. ποπ ξωβεπὶ φμϊάφιαπι : Ἠΐετοθ. μηδὲ νεμέ- 

σϑωσαν] μηδὲ μηδὲν ενεμεσϑωσαν (ἢ) 4ς. μηδὲ νεέμετωσαν 68. μηδὲ 

μηδὲν ἐνεσϑωσαν 233. μηδὲ ὕδωρ τοιέτωσαν] καὶ υδὼωρ μη πιετωσαν 

ΧΙ], 22, 23», 40, 4» 519 68, 86, 87,91. 97. 130,13. 108, 228. Οοτριὶ. 

ΔΙ4. ὙΠεορΗγ]. καὶ υδὼρ μη τινετωσαν 36, 62, 147, 238, 310, 311. 

μηδὲ υδωρ τινετωσαν 49. καὶ υδὼρ τριετωσαν 233. 
ὙΠ1Ι. Καὶ περιέξαλλοντο] και τεριεδαλοντο 22, 40, 42) 40, 97; 

τοό, 238, 310. ΑΙεχ. καὶ περιέϑεντο ΟοτΩρί. 
Κυριον τὸν Θεὸν 233. ται. Μ8. ἐκτενῶς) ροπίς ἢδιπι ροῖξ ἀνεδο- 
ἤσαν 130,311. καὶ ἀπέςρεψαν ἕκαςος] καὶ ἀπεςρεψεν ἐκαςὸς ΠῚ, 

(22. εχ οοστ. τῇ. ζες. οἱϊπὶ ἑοσῖα ἀνεςρεψεν) 36, 49, 62, τού, 130, 147» 
240. ὙΠΕΟΡΗΥΪ. ϑ[αν. Μοίᾳ. καὶ ἀνερρεψαν ἐκαςοὸς ΧΙ], 87, (91. εχ 

οοττ. οἰϊπὶ ἀνεςρεψεν) 97») 153» 310. ΑΙά, καὶ ἐπεγρεψεν ἐκαςος 40, 
41τ. ΟΟΠΊΡΙ. καὶ ἀνεγρεψεν ἐκᾶςος οι, 238. 
απὸ τῆς οὃκ αὐτε ΧΙἼ], 26, 36, 40, ζ19 ὅω, 86, 91, τού, 120, 147, 13» 

108, 233, 238, 240, 311. Αἰεχ. ὙΓΒΕΟΡΗγ]. δ[αν. Μοίᾳ. 

αὐτῷ Οοιμῃρὶ. 

πρὸς τὸν Θεὸν] προς 

ἐκ τῆς ὁδα 
καὶ ἀπὸ τῆς ἀδικίας} καὶ υπο τῆς αδικιας 22. κ καὶ 

ό2. , ἀπὸ Οογρί. καὶ ἐπὸ τῆς κακίας ὙΠΕΟρΡΆΥ]. ρῥγταῖτ. καὶ 
ἀπὸ τῆς ἀνομίας Αττα. Μ5. λέγοντες] ἀϊσεπέίαπε ; Ἡϊοτοη, 

ΙΧ. Τίς οἶδεν] τις εἰδὲν 18ς, 228. ΤῚς οἶδεν---ϑυμξ αὐτῇ] ἴσως 
μετανοήσει ἐν ἡμῖν ὁ Θεὸς καὶ ἀποςρέψει ἀφ᾽ ἡμῶν ϑυμὸν ὀργῆς αὐτὰ 

7Δ.οὉ. ΝΙΠΡ. 1. οἵ. φυὴν Κὶ ΑΚ εοπυεγίαίεν ἤει; οἰ ἐχἠογ οίμν οἱ αὐεγ- 

ἐαίων αὖ ἰγα ζωτονὶς μμὶ Ἡϊετοθ. εἰ μετανοήσει) -᾿- καὶ τοαρακληση- 

σετῶι 225) 36, ς΄, 62, ος, 114, 1479 18ς), 228. ΟἸΠγγΙοῦ. ἱ. 2ς. ΤΠθο- 

ΒΥ]. εἰ επιξρεψει 42, 68, 87, 91, 97. 153, (228. πιᾶγρ. υἱ Εἀ.) 240, 
410. ΑΙά. εἰ εἐπιγρεψει καὶ μετανοήσει καὶ τοαραδληϑήσεται ἀς. 
Ἔ ἢ ἐλεήσει 8ϊαν. Οἴἶτορ. 4 εὐπυεγίαίεν εἰ ἱρποίξαι εις 5ῖαν. Μοί. 

ὁ Θεὸς] -Ἑ καὶ τταρακληϑήσεται 40, 42, 68, (86. πιᾶτρ.) 97. 228, 240, 
310. ΑΙά. -Ἐ παρακληθήσεται 87). Κυριος καὶ τταρακληϑήσεται ΟἹ, 

153. καὶ ἀποςρέψει---ϑυμξ αὐτῷ] εἰ ανεγίαὶ ἴσαν (μι ἃ ποῤὲς 

Ἰγεπ, Ρ. 251. ἐξ ὀργῆς} ἀπὸ οργὴς 22. 36) 51) 62) 114, 147, 233» 
238, 240. ΟἸγΙοἵξ. 1. εἰς, απὸ τῆς οργὴς 42. Θυμ] ργϑιηϊτῖ. τὸ 

42. καὶ οὐ μὴ ἀπολώμεϑα] και οὐ μη ἀπωλομεϑα τού. 
Χ, Καὶ εἶδεν] καὶ ιδὲν 49, 132. (οπιρί. α καὶ ὙΠεορῆγ. ὁ 

1.Ὰ “ῳ ες φ οὦ 

ΟΊΤΟ Τῆς ὁδὸς αὐτῶν] 

ἀπὸ τῶν ὁδῶν αὐτῶν] απο της οδ ἀντων 130, 

311. απὸ τῆς ὁδα αὐτὰ ΟΒεγίοῖ. 1. εἰς. τῶν τοονηρῶν] τῆς τονήρας 

130, 311. ΟΒιψίοί, 1. οἷξ. καὶ μετενόησεν] καὶ τταρεκλήϑη Οοηγὶ. 

(Οἕ, Οήρεη. 1. οἰ.) ὁ Θεὸς] α ΟἸυγίο. Ἰ. εἷς. (ΟΕ, 11. 68. εἰ 4].) 
Κύριος Ὑπεοῤοτεῖ. ἴϊ, 1421. ἐπὶ τῇ κακίᾳ] ἐπὶ τὰ κακα 1Π|, αὖ, 

τού. ἔπρτα κακιώ δἀζοιϊρι, 80 8]. πι. ἀπειλή οἱ. οπὸ τῆς κακίας αὖ- 

τῷ Ὑποοάοτεί. 1. οἷ. ἢ ἐλάλησε] ἃ ἐλάλησε Π], 56, τοό. ἧς ἐλά- 

λησε ΤΠεοάοτεί. 1. οἷ. καὶ ἐκ ἐποίησε! α ἽΠΒΕΟΡΒΥΙ. ᾿ 

1. Καὶ ἐλυπήϑη] ἐπι τατοις ελυπηϑὴ 95, 18ς.. 

1. Καὶ τοροσεύξατο] καὶ ηυζατο 13. πρὸς Κύριον] τρος τον 

Κυριον 86, 210. -᾿ τὸν Θεὸν Αγπι. Μ5. Αττῃ. Εά. Κύριε] ργαπετε, 
ὦ δὴ ΧΙ], 25, 36, 4ς. ς΄, ὅ2, 68, 87,91» 97. 132» 147. 228, 238, 310. 

ΑΙά. (ΑἸΙεχ. ουπὶ δὴ Ὁ Χ.) ρτγαπιῖῖς, ὥ 26, 49, 86, τού, 108, 233» 

2ττ. Οοπρί. Ογη!!. ΑΙεχ. ἰἢ. 370. Αττα. Ἐά, ργαπηῖις, ὦ δὲ 40, 13. 

Ο Τοπιέπε Ἡϊοοθ. ἐχ, ὅτοι) α 5χ, τοό. οἱ λόγοι με] -“ ησᾶν 42, 

ςΙ, ὅ2, 95, 147, 18ς, 238, 240 8ῖαν. Οἰἶΐγορ. λ μοὺ 153. εἰσὶν 

Οοπιρὶ. ἔτι ὄντος μου] α μου 23, 36, 132, 233. ΡΓΩπαῖ. ὃς ἐλα- 

λησα 4ς. Αἰεχ. τῇ φυγεῖν] α τῇ Οοπηρὶ. διότι ἔγνων] “Ἐ ἐγω 23. 

οτι ἔγνων 87, 130, 311. α 240. {εἰο ἐπίηι Ηΐετοη. ὅτι σὺ ἐλεήμων] 

οτι σὺ ὃ Θεος ελεημῶν ΧΙ], 97. (228. συ δἀΐογ. ἔυρτα [η.) ἔς, ἤπε συ, 

68. ΑΙά. - εἶ 22, 36, ξ΄, 95. 18ς, 228. 8ν. Μοίᾳ. οτι σὺ Θεος 

ἐλεήμων 40, 42) 87, 91, 153, 310. 

δἀΐογ. ἔργα 11.) ὅ2. οτι σὺ εἶ Κυριε ἐλεημὼν 86. ὁτι σὺ εἶ ελεημῶν 

130, 311. ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 1. οἷϊ, οτι σὺ εἶ Θεος ἐλεημὼν 147. ελεημων 

γαρ εἶ, οπ!ΠῸ οτι συ, 240. α σὺ Οοπιρὶ. ὅτι ἐλεήμων σὺ Θεὸς Οεοτᾷ. 

ὅτι ἐλεήμων εἶ σὺ 8ϊαν. Οἷἶτος. καὶ οἰκτίρμων] -“Ἐ σφόδρα Οεοτξ. 

κακρόϑυμος] ργαεπηπί. καὶ ϑιαν. Οἴτορ. καὶ μετανοῶν] καὶ ταρα- 

καλέμενος Οὐπιρί, ἐπὶ ταῖς κακίαις] ἐπι κακίαις ανϑρωπων 4, ϑύ, 

132. Αστι. Μ8. Ασπι. Ἐά. ϑίαν. Οἷἶἷτορ. τερὶ τῶν κακιῶν ἀνθρώπων 

(νϑρ. υποϊιῖς ἱποῖυ.) δῖαν. Μοίᾳ. 
1ΠΠ. Καὶ νῦν] α 24... δέσποτα Κύριε] α δέσποτα Ογήϊ!. ΑἸεχ. 

ἢ, το. Κύριε Κύριε Απη. Μ8. Απη. Εά. λαΐξε]} Ἐ δὴ 40, 62, 87, 

97, 147. 153) 228, 3210.  δερι. ἀπ' ἐμ5]} α Ὑπεοδοτεῖ. 1. ττοο. 

ὅτι καλὸν] Ὁ μοι 22, 42) 4.» 51, 62, 8ύ, οξ, 114, 132, 147, 18ς. 

ΟΠτγίοῆ, τ. ς ς7. Ὑεοάοτεῖ, 1. οἷς. 8αν. Οἶτογ. “Ὁ μὲ 238. Ὁ ἔγαι 

μοι Απ. Μ5. (Αττη. Ἐά. αἱ. πε ἔςαι.) τὸ ἀποθανεῖν με] κα μὲ 114: 

Τμεοάοτεῖ. 1. οἶς. τὸ ἀποϑ'. με ἢ ζῆν με] ἔπε με υἱτοφῦς τῆι, Ἐά. 

ΒιεἀεποΔΠΊΡ. ἣ ἣν με] ΡΓατμκί. μᾶλλον 22) ἡ» 62, 86, 93; 114) 

132, 18ς, 238. με 23, 26, 40, 49, 68, 87, 97. 196, 153» 108, 233: 

410. ΑἸ4. μαλλον ἢ ζην 36, τ, 147. (228. εχ οοττ. 80 αἱ. τι.) Οοπιρὶ. 

ΙΝ. πρὸς Ἰωνᾶν] α Οεοῖν. πρὸς Ἰωνῶν, ΕΠ] α 68, 87, 91. 97: 

(228. τρος Ιωναν φἀζοτῖρι. τηᾶγρ.) 310. ΑἸά. Εἰ σφόδρα] ισχυρως 

23. κεἰ (86. πιᾶγρ. ἰσχχυρως) τς3. ἢ σφοδρα τού. εἰ ὄντως σφόδρα 

(ῆς ἱπα) Ασιῃ. Μ8. (ΑἌσιι. ἙἘά. αἱ. δικαίως.) λελύπησαι σὺ] λελν- 

πησαι σοι οἴ, ιτϑς. ὴ , 

Ν. Καὶ ἐξηλϑεν--ἐκάϑισεν) καταλιπὼν δὲ τὴν πολιν ὁ Ἰωνᾶς ἐκα- 

ϑισὲν (ρτο ὁ ἔωγ. ὡ)ὴ 24.. Καὶ ἐζηλϑεν---τὸν ἥλιον ἷπ οοπι, 8.} 

κα οαπὶ ἰπίογπιθά. ττ4.- ἐκ τῆς πόλεως] ἀπὸ τῆς πολεῶς 62, 147' 

ΚΕΦ. ΠῚ 

7: 

8. 

9. 

10. 

ΚΕΦ, 

οτι συ Θεὸς ὃ ἐλεήμων εἶ (Θεος 



ΙΙ'Ὼ ΝΑ Σ. 
ΚΕΦ, ΙΝ. 

1όΌ. 

11 

, Ἀ]ά. 

᾿ 

᾽) ν,» 7 9 “ ΄ ες 2 9 "Ὁ ρὼ Ν, .9᾽ ε πόλεως, χαὶ ἐχάσισεν ἀπέναντι τῆς “σόλεως, χαὶ ἐποίησεν αὐτῷ ἐχεῖ σχηγὴν, χαὶ ἐχάϑητο ὑπο- 
χάτω αὐτῆς, ἕως ὃ ἀπίδη τί ἔςαι τῇ σόλει. Καὶ προσέταξε Κύριος. ὃ Θεὸς χολοχύννη, χαὶ ἀνέξῃ 

ὑπὲρ χεφαλῆς τῷ Ἰωνᾶ, τ εἶναι σχιᾶν ὑπεράνω τῆς χεφαλῆς αὐτϑ, τ σχιάζειν αὐτῷ ἀπὸ τῶν 

χαχὼν αὖτ" χαὶ ἐχάρη ᾿Ιωνᾶς ἐπὶ τῇ χολοκύνϑῃ χαρὰν μεγάλην. Καὶ προσέταξεν ὁ Θεὸς σχώ- 
λ ε 9. ἰδ ς». 2 ΄ Ν 3 ΄’ ξ Ν ΄ 9 Ν 3 ’ 995 ἢ χ 4 - ἥχι εωϑινὴ τῇ ἐπαύριον, χαὶ ἐπάταξε τὴν χολοχυγύαν, χαι ἀπεξηράνθη. Καὶ ἐγένετο ἀμὰ τω 

3 ρο λνφΦ Ν ’ ε ΝΥ ’΄ ΄ ΄ Ν 2 ) εῷ ᾿ ανατείλαι Τὸν ἥλιον, χα! προσέταξεν ο Θεὸς πνεύματι χαύσωνι συγχαίοντι, καὶ ἐπάταξεν ὁ ἥλιος 
ν᾿ “ἂν Φ ων ἽΝ 93 ΄ Νν, 2 ΄ Ἃ δ 3 "Ὁ »»νΓἢ᾽ ΄ ἔπι τὴν χεφαλὴν τὰ Ιωνὰ" χαὶ ὠλιγοψύχησε, καὶ ἀπελέγετο τὴν Ψυχὴν αὗτξ, χαὶ εἶπε, Καλόν 

μοι ἀποϑανεῖν με ἢ ζῆν. Καὶ εἶπεν ὁ Θεὸς πρὸς ᾿Ιωνᾶν, Εἰ σφόδρα λελύπησαι σὺ ἐπὶ τῇ χολο- 
Φ 

χύνϑη ; καὶ εἶπε, Σφόδρα, λελύπημαι ἐγὼ ἕως ϑανάτε. Ν φ “ 

Καὶ εἶπε Κύριος, Σὺ ἐφείσω ὑπὲρ τῆς. 

χολοχύνϑης, ὑπὲρ ἧς οὐχ ἐχακοπάσϑησας ἐπ᾽ αὐτὴν, χαὶ ἐδὲ ἐξέθρεψας αὐτὴν, ἣ ἐγενήϑη ὑπὸ 
΄  ενἷΝἩ ΄ 3 ’ 3 δ Ν δ γά εν»ἝκμῬ Ὰ, “" ΄ φΦ », 3 

γύχτα, χαὶ υπὸ γύχτα ἀπώλετο Ἐγὼ δὲ οὐ φείσομαι ὕπερ Νινευὴ τῆς “σόλεως τῆς μεγάλης, ἐν 

ἣ χατοιχᾶσι πλείους ἢ δώδεκα μυριάδες ἀνθρώπων, οἵτινες οὐχ ἔγνωσαν δεξιὰν αὐτῶν ἢ ἀριςερᾶν 
392 “Ὁ Ν ’ 4 

αὐτῶν, χαὶ χτηνῃ πολλὰ: 

“Ἔ ἐκεῖϑεν Δπη. Μ5. Ασῃ). Εά. καὶ ἐκάϑισεν] καὶ εκαϑησεν 40. 
λθι1, 132, 239. “Ἔ ἐκεῖ Οδοσρ. ὠπέναντι τῆς τοόλεως] κα ΟΙ, 132, 

239. ἀπέναντι αντῆς 24ο. κατὰ ἀνατολὰς ΟΟΠΊΡΙ. εὐπέγα ογἱοπίθπι 

εἰοιατῖς : Ἡϊετοα. καὶ ἐποίησεν αὐτῷ] και ἐποιῆσεν εαυτω 22, 26, 36, 
40, 49. 51») 62) ΟἹ, τού, 130, 1325 1479 1539 (228. εχ (οΥγ.) 238, 2310, 

311. Οοπρὶ. ὙΓΒΕΟΡΕΥ. α αὐτῳ 42. ΑἸΙεχ. ἐκεῖ σχηνὴν] -Ἐ εαυτω 
44. ΑΙεχ. ἐγ. 62, 147. καὶ ἔχει 240. (όθηρὶ. ϑϊαν. Οἴἶσος. σκιῶν Απῃ. 
Μϑ5. Αγῃη. ΕἘὰά. καὶ ἐκάϑητο] -Ἐ εκει 23. ὑποκάτω αὐτῆς] -Ἐ εν 
σκια ΧΙ], 25, 23) 26, 40, 4ς, ς1, 62, τού, 130, 132, 147. 1:3) 108, 

213) 238, 2305) 311. (ΠΡ ]. ΑἸεχ. δῖαν. -Ἔ ἐκεὶ 26, 490. Ἐ κει ἐν 

σκιὰ 86. ὑποκάτω σκιᾶς Αγ, Μ5. (Απη. Εά, αἱ. σκηνῆς.) ἕως οὗ 
ἀπίδη] ως απειδὴ Χ]1. εὡς ὅ ἂν δὴ 22, ξ΄, 238. εὡς οτε ἀπιδὴ 23. 
εως ὃ αφιδὴ (86. πηᾶγξ. ἐπειδὴ) ΑΙεχ. ἕως ὧν ὠπείδη Οοπρρὶ. 

ΧΙ. Κύριος ὁ Θεὸς7 αὶ Κύριος Απ. Μ8. Ασῃ. Ἐά. κολοκύνθῃ} 

χολοχύυντὴ (ἢς ἰηῖτ) Χ]]. ΑΙεχ. τῇ Ἰωνᾶ} τὰ 22, 23, 36, 40, ἧς, 
40. ξιγ ό2, ΟἹ, 97, τού, 130, 1479153, 108, 228,233) 238, 310, 311. 

Οοπηρὶ. ΑΙά4. ΤΤΠΕΟΡΗγ]. Βαθεῖ τῷ ἴῃ σμᾶγ. πη. Αἰεχ. τῇ εἶναι---κε- 
φαλῆς αὐτῇ] α οὐὔπη ἱητεγπηεά, 230. (πρὶ. τῇ εἶναι σκιῶν] τα εἰναι 
εἰς σκιὰν 42. ατεῦδ2. ὑπεράνω] ἐπάνω 4ς. τὰ σκιάζειν αὐτῷ] α τε 

26, 46, 147, 238. τὰ σχιαζειν αὐτὸν 86. χαι σχιαζειν αὐτῶ 311. 

τε συσκιάξειν αὐτῶ Οορ!. ἀπὸ τῶν κακῶν αὐτὰ ργαπηῖεῖ, καὶ 
τοιρισκέπειν αὐτὸν Οοηιρί. χαρῶὼν μεγάλην] -[- σφοδρα 36,40, 86. 
(228. ἴερτα [1π.}. 

ΨΙ1. προσέταξεν] ἐνετείλατο Ἰπάοτ. Ρεὶ. Ρ. 443. ὁ Θεὸς] ργα:- 
τηἶτ, Κυριος (Χ]]. ἢς ἱπέι) 56, 26, 42, 49. ό5, τοῦ, 147, 108, 233. 
Αἴεχ. 1Πάογ. Ρεὶ. 1. οἷ, σκώληκι ἑωθινῇ σκωληκι αἰϑινη (ἢς σοττ.) 

ΧΙ]. σκωλήκι εωϑινω 130,311. τῇ ἐπαύριον] κα τῇ ΟΟΠΡΡΙ. 
Απη. Μϑ. Ατπὶ. Ἐ4, τὴν κολόκυνθαν] τὴν κολοκυνϑα (22. εχ οοττ.) 

καὶ ὠπεξηράνϑη] καὶ ἐξηρανϑὴ 22, 40, ξι, 62, 68, 87, Ο1, 97» 
1Ιούό, 130, 1475» 153»), 228, 218, 210, 311. (οιρ!. Α]ά. ὙΠεορἢγΪ. και 

ἐξεξηρανϑὴ 42. 
ΨΙΠ. Καὶ ἐγένετο---ἥλιον] κα οὑπὶ ἱπίετηηεά. 240. ἅμα τῷ ὦνα- 

τέλαι] ὥμα τὸ ανατειλαι 26, 4ἀς, τοό. αἀμᾶ το ανατείλαι ϑύ, 132. 

καὶ προσέταξεν] κα και τοό, 240. καὶ ἐπεταζεν 130, 311. καὶ ἐνετεί- 
λατο Ι[Πάοτ. Ῥεϊ. 1. οἷ. ὁ Θεὺς] Ργρετητ. Κύριος 26, 40, 153. 198, 
34τι. ΑΙεχ. Κύριος ΤΠάοτ. Ῥεϊ. 1. οἷ. ὁ Θεὸρ-καὶ ἐπάταξεν] κα οὕ] 

ἰητεγπγεά. (ἀζογῖρε. τηᾶγρ.. πη. {εουπά.) 22. πνεύματι καύσωνι] πνεὺ- 
ματι καυσωνος 1Π|, ΧΙ], 23, 26, .36, 40, 42, 455) 49, ξι, 62, 86, Ο1; 

95, 97. 1ού, 130, 132, 147, 153, 18ζ) 228, 233, 238, 240, 310, 311. 

Οοπιρὶ. καύσων; ΙΠάοτ. Ῥεὶ. ἰος. οἷ. πνεύματι καύσεως Τ ΒΕΟΡΗγΙ. 
ίγιμεὶ ἀγάογὶς Ἡϊετοι. καὶ ἐπάταξεν ὁ ἥλιος] καὶ ἔπεσεν ὃ ἥλιος 

Δαν. Μ8. Αττη. Ἑά. ὁ ἥλιος] αος. 18ς. τῷ ἸΙωνὰ] α τε ΧΙ],22, 

26, 16, 40, 4ξ, 49, ξ1, 62,91, 97. 1ού, 130) 1329 1479) 153ν 108, 228, 
233, 228, 310, 311. Οομηρί. ΑΙά. ΑΙεχ. Ὑμεορῆγ. καὶ ὠλιγοψύ- 
χῆσε) και ὠλιγοψυχει 22, 23, 26, 26, 40, 409 ζι, 87, 97, 153, 228, 

438, 3210, 311. ΑἸ]ά. Ὑεορηγ!. καὶ ολιγοψυχει 4ς, 68, ος, τϑς. 
Οοπηρί. καὶ ολιγοψυχη 62,91, 132, 147. καὶ ὠλιγοψύχησε---ψυ- 

νοι. ΙΥ. 

-Ἐ ἐκεῖ 

χὴν αὐτῷ] εἰ σηφιβίαιης 6: εἰ ἐπάμίε ἐππε απ μα Ἡϊετοα. καὶ 

ἀπελέγετο) καὶ ἀπελείπετο Οοπηρ!. Καλόν μοι] α μοι (δαίοιρι. 
πιᾶγρ.) ΧΙ]. Καλόν μοι ὅτο. 84 ἤη. ςοῃ).} καλὸν ἥν μοι ἀποθανεῖν 
ἢ αὕτη ζωή μου. Αττῃ. Μ5. Ατγπι. Εά, ἀποθανεῖν με] το αποϑανὲιν 
22, 36,49, ς1γ62,0ς. 106, 147. 18ς, 228,238,310. (οιηρ]. Αἰά. ΤἼεο- 

ΡὮγ]. ῥγριηῖ. τὸ 26, 40, 42) 4ς, 87. ο1,97.1 30, 132, 108, 211. ΑΙεχ. 

ἢ ζῆν] -Ἐ με 252,42, ξι, 62, 68,87, 97» 130, 147, 228, 238, 310, 311. 
ΑΙά. ὙΒεορηγ!. μαλλον ἢ ζην με 26, ἐς, 132, 240. ρτεεπηῖτε, μαλ- 

λον 36, 490. -Ἐ μη κρειτίων ἐγω εἰμι ὑπερ τες ττάτερας μου 530. 
ΙΧ, ὁ Θεὸς] ρταεπηῖτε. Κυριος 22, 23) 26, 36, ἃς, 49, ς1, 62, 86, 

Ο7» 1οό, 120, 132, 147. 108, 228, 238. Αἰά. Αἰεχ. Αγπι. Μϑ8. Αγη. ' 

Ἑά, δῖαν. Κύριος 40, 1ς3,.233. (ΟΠρΡΙ. ΤΒΕΟΡὮΥ]. (σεογρ. ῥγδεηγῖ. 

Κυριε 87). οπιίπες Ῥεμς Ἡΐετοη. Εἰ σφόδρα] καὶ εἰ 68, 8), 97, 228, 
310. ΑΙά. ἥ σφοδρα τοῦ, 132. λελύπησαι σὺ} α συ ος, 132, τϑς. 
καὶ εἶπε] - Ἰωνᾶ υποϊηϊδ ἱποίυΐ, δῖαν. Μοίᾳ. λελύπημαι ἐγὼ] 
α ἔγω 26. 

Χ, Κύριος] ργαπιϊτῖ. ὁ Οομρὶ. Σὺ ἐφείσω] σὺ μὲν εφεισω 22, 
36, 4ς, 51,62, 68, 86,8), τού, 132, 147». 228, 238, 310. ΑΙΑ. ΓΟ γίοῦ,, 

Ι- 470. ᾿ὑπὲρ τῆς κολοκύνϑη:] τερὶ τὸ σικυῶνος 7υ{ππ. Μ. Ρ. 367. 

ὑπὲρ ἧς ἃς, αὰ Άη. πων 1Σ ἐκ ἱκοπίασας ἐν αὐτῷ, ὅτε ἐξέϑρεψας αὐ- 

τὸν, ὃς ὑπὸ νύκτα αὐτῷ ἦλϑε, καὶ ὑπὸ νύκτα αὐτῷ ἀπώλετο. Τυδίη. 

Μ. 1. οἷ. ἐκ ἑκακοπάϑησας] εκ ἐκοπαϑησας (6) τού. δκ εκοπια- 
σᾶς 130. 8αν. Μοίη. εκ εκακαπαϑησας 147. 

(Χ1]. εχ οοσγ.) 86, 130, 230, 311. ἐπ᾿ αὐτὴ 22, 36, 4ς, 49, ξ1, 132, 

238. Οοιρὶ. επ᾿ αὐτῆς 26, 40, 42, τού. ΑΙεχ. α 68, 87, οἵ, 95» 97» 
1ζ3) τϑς, 228, 310. ΑἸά. ΤἜΘΟΡἢΥΪ. Αγη. ΕΑ. δῖαν. Οἰἶσος. εν αὐτῇ 
240. καὶ 8δὲ] καὶ οὐκ (Χ]1. σοττ. υἕ ἴῃ ἘΔ.) 26, 49, το8. ΑΙεχ. 
λ και 22, 23,9 26, 4ζ, ξῖ, ὅ2, 68, 87, 915 97» τοῦ, 110, 132, 147), τς 3, 

228, 238, 310, 311. (οπρρί. ΤΆΡΟΡΗΙ. καὶ ἐδὲ ἰξέϑρεψας αὐτὴν] 
λ 239. ἐδὲ ἐξάϑρησας ἐδὲ ἐξέϑρεψας αὐτὴν ΑΙὰ, ἢ ἐγενήϑη] ἢ εκδὲ 
ἐγενηϑη (δὲ δάἀίοτῖρι. πιαγρ.) 86. ἣ ἐγενήϑη ὅς. δὰ ἢπ. οομῃ.] 
α Ὀμιγίοίς. 1. οἷ. ἣ ἐγενήϑη ὑπὸ νύκτα] ἡ ὑπὸ νυκτὰ ἐγενηϑὴ ΧΙ], 
(26. [οτ. ἐγεννηϑη) τ 42, τοῦ, 130, 198, 233, 311. (οῃρὶ. ΑΙεχ. ὴ 
καὶ ὑπὸ νυκτὰ ἐγεννηϑη 153. καὶ ὑπὸ νύκτα] α 238. 

ΧΙ. ᾿Εγὼ δὲ] α δὲ 130, 311. Αγηγ, Μ5. Ατηι. Εά. χαγὼ ΤυΠη. 
Μ. 1. εἷϊ. δῖαν. Οἶτορ. οὐ φείσομαι] οὐ φεισωμαι 26, 132. ὑπὲρ 
Νινευὴ] ὑπερ τῆς Νίνευι 147. ἜΒΕΟΡΗγ. τῆς πόλ. ἦλ τῆς ὙΠΕΟΡΗγΪ. 
τῆς μεγάλης] μαθεῖ ἴῃ ομαγδέϊ. πηίμοσε Αἰεχ. ἐν ἡ κατοικᾶσι! -{ εν 
αὐτὴ (ΧΙ]]. πιᾶγρ.) 42, 68, 91, 97, 153. 228. ΑἸά. ΟΠγγίοίς. ἢ]. 476. 
(Οἢ. χ. 433. εἴ 41.) μυριάδες ἀνθρώπων] μυριαδας ἀνϑρωπων τού. 
μυριάδες ἀνδρῶν Ἰυϊίη. Μ, Ρ. 368. οἵτινες ἐκ ἔγνωσαν) οἱ ἐκ ἔ ἔγνω- 
σαν Τυϊῖπ. Μ. 1. οἷϊ. δεξιὰν---αὐτῶν 1:.} δεξιὰν καὶ ἀριρερὰν αὖ- 
τῶν. Ατηι. Μ8. Απη. Ἐ4ά. ἀνὰ μέσον δεξίας αὐτῶν καὶ ὠνὰ μέσον ἄρι- 

σερᾶς αὐτῶν Τυϊίη. Μ. 1. εἶ. ἢ ἀριςερὼν αὐτῶν] α αυτῶν 23, 4ς- 
δὲ ἀαρισεραν αὐτων (86. πιᾶτρ.) ΑΙεχ. ἐδὲ ἀριςερὼν Οοπιρ!. εἰ ,Μαὶ- 
γα μα Ἡϊεΐοη. καὶ κτήνη πολλα] - εν αὐτὴ τηᾶγρ. 87. καὶ 

κτήνη αὐτῶν τοολλά ϑίαν. Οἴἶζορ. 

2 3 ι ΣῚ 

ἐπ᾿ αὐτὴν) εἰς αυτὴν 



ΝΑΟΥ͂Μ. Ζ. 

ΛΔΉΜΜΑ Ν»ευὴ, βιδλίον ὁράσεως Ναὲμ τῷ Ἑλχεσαίου. Θεὸς ζηλωτῆς, χαὶ ἐχδιχῶν Κύριος, 
ἊΝ “᾿ .) “- ε ΄ 5. “᾿ ν ν Ζ 5.νΝ 

ἐχδικῶν Κύριος μετὰ ϑυμβ, ἐχδικῶν Κύριος τὰς ὑπεναντίβς αὐτῇ, χαὶ ἐξαίρων αὐτὸς τὰς ἐχϑρὲς 

ΚΕΦΙΙ, 

Ι, 2. 

ΒΞ - Σ»)» “- ν Ξ32ὉᾺ. “ 2 9 ΄ ΄ 

αὐτῇ, Κύριος μαχρόϑυμος, χαὶ μεγάλη ἡ ἰσχὺς αὐτᾶ, χαι ἄσϑωον ἐχ ἀϑωώσει Κύριος" ἐν συντε- 5. 
’, ᾿Ν 2 Φ ε ΕΝ 9 “Ὁ Ν ΄ Ν δὼ ΦΟΓΟΟΝ ἋΣ δ ΄ ὯΝ 

λεία, χαὶ εν συσσείσμῳ ἢ ὁδὸς αὐτϑ, χαὶ νεφέλαι χογιορτος πούων ἄυτδ' Απείλων ναλάσση, χαὶ 4 
͵ ν᾿ ΕΞ. ἢ “ς ΄ Ν, ἊᾺ 3 ρο ᾿ 3 9) ε ΄  »ε . δ ' . 

ξηραΐνων αὐτὴν, χαὶ πάντας τὰς ποταμὲς ἐξερημῶν' ὠλιγώνψη ἡ Βασανίτις, καὶ ὁ Κάρμηλος, χαὶ 
᾿ τὸ δὲ 2 5 )» "“- Ν ὶ 

τὰ ἐξανϑδντα τῇ Λιξάνου ἐξέλιπε. Τὰ ὕρη ἐσείσθησαν ἀπ᾿ αὐτὰ, καὶ οἱ βουνοὶ ἐσαλεύϑησαν' 
χαὶ ἀγεςάλη ἡ γῆ ἀπὸ προσώπου αὐτὸ ἡ σύμπασα, χαὶ πάντες οἱ χατοικδντες ἐν αὐτῆ. ᾿Απὸ 6. 

ΟῚ ἴω 7 ς ΄ 3 3 3 »-ο ζνε ων ς “"- 

προσώπου ὀργῆς αὐτᾶ τίς ὑποςήσεται ; χαὶ τίς ἀντιςήσεται ἐν ὀργῇ συμ αὐτᾶ; ὁ ϑυμὸς αὐτῷ 
Ζ΄ 2 ν Ν ε 7 ͵ » »Σ 2. ΝΝ ΄ ρὸ ε ΄.' Σιν. 9 

τήχει ἀρχᾶς, καὶ αἱ πέτραι διεθρύδησαν ἀπ᾿ αὐτὸ, Χρηςὸς Κύριος τοῖς ὑπομένεσιν αὐτὸν ἔν γ.. 
ε Ζ Ζ ἃ, Ν ΄, Ν 3 ͵ὔ » Ζ ν. Σ " 7 .᾽ 

ἡμέρᾳ ϑλίψεως, χαὶ γινώσχων τὸς εὐλαδεμένες αὐτὸν. Καὶ ἐν χαταχλυσμῳ «πορείας συντέλειαν 8, 
βὲ ..͵᾿ Σ» ΄ Ν ν" 9 Ν 2)“ ΄ 7 3 ΄ ΄ 5 ν.  νΝ 

“ποιήσεται, τοὺς ἐπεγειρομένους χαὶ τοὺς ἐχθροὺς αὐτὰ διώξεται σχότος. Τί λογίζεσθε ἐπὶ τὸν 9. 
2 3 ΄ Ν Ν 9 7 Ω 

Κύριον ; συντέλειαν αὐτὸς “ποιήσεται, ἐχ ἐκδικήσει δὶς ἐπιτοαυτὸ ἐν ϑλίψει. Ὅτι ἕως ϑεμελίδ το. 

αὖτϑ χερσωϑήσεται' χαὶ ὡς σμίλαξ ππεριπλεχομένη βρωθήσεται, χαὶ ὡς χαλάμη ξηρασίας μεςῇῆ. 

Ἐχ σᾷ ἐξελεύσεται λογισμὸς χατὰ τῇ Κυρίε «πονηρὰ, βελευόμενος ἐναντία. Τάδε λέγει Κύριος τι. τ. 

χατάρχων ὑδάτων «πολλῶν, Καὶ οὕτως διαςαλήσονται, καὶ ἡ ἀκοή σου οὐχ ἐναχουσϑήσεται ἔτι. 

ΝΑΟΥ͂Μ] Ἑρμηνεια Ναεμ τὰ τρρφητε ος, τ8ς. 
1. Λῆμμα Νινευὴ] λειίμμα Νινευη 233. «Αεεεριίο (εἰαιο) Νίπευε 

ϑγγ, Βαγ- Ηδῦγ,. βιδλίον ὁράσεως] βίξλος ὁράσεως Αἰδδη. ἰϊ. 97. τᾷ 

᾿Ἐλχεσαίου] τῷ ἐν Ἑλκεσαὶ Αἴδδη. 1. οἷξ. ͵ 
11. Θεὸς ζηλωτὴς} Ργδοταἶτ. ὃ 42. καὶ ἐκδικῶν---μετὰ ϑυμ8]} 

καὶ ἐκδικῶν ἐξ! Κύριος μετὰ ὀργῆς Αττι. Μ8. Ατπι. Ἐ4ά. καὶ ἐκδι- 
κὼν Κύριος} α 49, τού, 1ς3, (18ς. δαἀίοτίρι. πραγ. ἃ ῥγίπια τη.) 108. 
καὶ ἐκδικῶν Κύριος---ὐπεναντίους αὐτῇ μετὼ ϑυμὲ ἐκδικῶν Κύριος τὲς 

ὑπεναντίους αὐτῷ δῖαν. Οἴτορ. Κύριος τ᾿ -- Κύριος 3.1. Δἰτεγιῖτ. 

οὐπὶ ἱπίεγπηοά, 26, 24.οθ. ἐκδικῶν Κύριος 23]. Κυριος Χ11. ,α 23, 
239. (ΟΠΡΪ. ρῥγ τ. καὶ 26, 49, ςι, 62, ος, Ιού, 147, 1ς3,) 18ς, 

108, 238. Παθεῖ ἱπ οἰιδγαέξ. τηῖῃ. Αἰεχ. μετ ϑυμξ] ργατηϊῖ. καὶ 
23- “Ἔ μου τοό. ἐκδικῶν Κύριος 351 Ρῥταεπηϊττ. καρ 25, 62, 147. 
καὶ ἐκξήτει Κύριος ἐκδίκησιν Ατη. Μ5. Αση ΕἘὰά. τὲς ὑπεναντίους 

αὐτϑΒ} ργταῖττ. ἐπὶ 26. ἀπὸ τῶν ὑπεναντίων αὐτῷ Ατηαι. Μ5. Ατηι. 

Εά. 
Π|Ι. μακρόϑυμος] ργαευηϊτί, καὶ ο1. καὶ μεγ. ἡ ἰσχὺς αὐτῷ] εἰ 

ἰοηρα γον ἐπ άο εἴως Ἡϊετοη. ΠῚ ἰσχὺς αὐτῷ} α ἡ 411. καὶ ἀϑῶον] 

καὶ αϑοων (Χ11. οοττ. αϑωων) 36, 1ς3,) 238. καὶ αϑῶώων 26, 42, 40, 
ξ1, 97, 228, 310. ΑΙεχ. (ομας, Δροΐϊ. 110. (1. σαρ. τς. ὙΒεοραγ!. εἰ 
πρπάαπς Ἡϊετοη. ἐκ ἀϑωώσει Κύριος] ἔκ αϑωωώσει καὶ ΟἹ, 153. 58κχκ 

αϑωωδὴ Κυριος (οοττ. υἱ ἴπ ἘΔ.) ος. οὐκ αἀϑώωσε Κυριος 1ϑς. οὐκ 
ἀϑωώσει τὸν ἔνοχον (οηίας. Αροῖβ 1. οἶς. πορ σεῖο ἱπποοεπίθμε Ἡϊετοι. 

ἐν συντελείᾳ---ὁδὸς αὐτῷ] Τροπεῖπες ἐπ σοηψιπεπιαιίοπε οἱκρ ἐὐας Ἡϊἱετοῃ. 
καὶ ἐν συσσεισμῷ] καὶ εν σείσμω 68. ΑἸά. , ἐν ΟομηρΙ. καὶ ὁδὸς αὐ- 
15] καυτε τοῦ. - καὶ πνεῦμα ἵππος ἐςὶν αὐτῷ Ατηι. Μ8. Ἔ πνεύ- 

ματα ἵπποι εἰσὶν αὐτῇῷΈ Αἴτη. Ἑά. καὶ νεφέλαι] καὶ νεφελη 40. 198. 
Οὐομιρὶ. Ὑπεορῆγ!. κονιορτὸς} ργρεπηῖτι, καὶ 62. ποδὼν αὐτῷ] ρτα- 
ΤΑ. τῶν 23. 

ΙΝ. ᾿Απειλῶν] Ρταπχῖ. ὁ Ὁ υγίοίε. 1. 4.ς6. 

ἡμιπὶ ῥεγάαζεπς ἘΠετοα. ὠλιγώθη! ὠλιγωρηϑὴ ὅς, 147. καὶ τὰ 
ἐξανϑοῦντα) καὶ ταντὰ εξανϑουντα 22. καὶ τᾶντα τα εξανϑουντα 
46, 45, ςτ, (62, 147. υὧἱ νἱἀεῖυγ) ος, ττ4, τ8ς, 238, 240. Αγηγ. Εά. 
α τὰ ΑΙά. τῇ Λιξανε} τῷ δρυμξᾷ 8ϊΑν. Οἴτορ. ἐξέλιπε] εἐξελειπε 
"6, 65. ἐξέλιπον (περὶ. ΤΒεορἢν!. 

Υ. Τὰ ὄρη] καὶ ὄρη ὙΠεορηγ!. ἐσείσϑησαν] ἐσεισϑη 36, 40, 
42, 49. 51,62, 87,1, 95,97, 114)130,.147,1ς3, 18ς, 228, 238, 230, 
310, 311. ὧπ᾽ αὐτῷ] υπ᾽ αὐτα (ΧΙ]. οοιτ. ἀπ᾿) 42, 1ς3. κα απ᾿ 23. 
ἀπ᾽ αὐτῶν (σοττ. αὐτὰ} 147. ἐσαλεύϑησαν] εοπεμ (μπὶ Ηϊΐδτοη. 
καὶ ἀνεςαλη] καὶ συνεξαλη 45. ἡὶ σύμπασα] ἡ οἰκεμένη Οοηηρ. 
ππίνεηξίας Ἠϊετοθ. αὶ Αγην. Μ5, Αγπι. ἘΔ. ροηῖς Παΐπὶ ροῖ ἡ γῆ 

ἐξερημῶν αὐ ἀφίεν- 

δίαν. Οἴἶτορ. καὶ καὶ οἰκεμένη δἷλν. Μοίη. καὶ πάντες] α πᾶντες 22, 
ει, 238. Οοπιρὶ. καὶ ὅλως τσάντες Απη. Μ5. Απῃ, ἘΔ. ἐν αὐτῇ] 

ἐπ᾿ αὐτῆς ϑῖαν. Μοίᾳ. 
ΥἹ. ᾿Απὸ τοροσώπου] τῦρο ττροσωπῈ 22, 42, 1, 62, οζ, 147, τϑς, 

238. Οομρ!. καὶ τίς ἀντιςήσεται] αὶ ὅ2, 91. καὶ τις υποςήσεται 
153. ὃ ϑυμὸς αὐτῷ] α ὁ 22, ςτ, 238. καὶ αἱ πέτραι] κα αἱ 22, 
26, 45, ςι, ὅ2, 147, 233, 238. Οομηρί. διεϑρύξδησαν] διετριδησαν 40. 
ΑΙά. εϑρυξησαν 97, 228. ΟΠ γίοΙ. νἱ. 63. ἀπ᾽ αὐτῇ] υπ᾽ αὐτε 23. 

ΝΊ]. Χρηςὸς] -Ἐ ἐξὶν 240. αὐτὸν τ} ροηΐς ροίξ ϑλιψεως 228. 

ἐν ἡμέρᾳ] ἐν καιρω 31οθ. αὐτὸν 29] -᾿ καὶ εν ταφω 91) 153. 
ΨΙΠ. Καὶ ἐν κατακλυσμῷ] κα ἐν 153. τοὐρείας} τονηριας 230. 

τοορεύοντι Οουρὶ. συντέλειαν] συντελειᾶς 42, 311. “ποιήσεται] 

Ἕ αὐτος 120. τὲς ἐπεγειρομένους} τοὺς εξεγειρομένους 22, ξ15) 62) 

95. 147, 18ς, 238. (οὶ. 

ΙΧ. Τί λογίξεσϑε] τι διαλογιζεσϑε 233. συντελείαν αὐτὸς] 
συντέλειαν αὐτῇ 22Φ. ποιήσεται) ποιήσει 22, 23) 36, 42, ς1, 62, 87; 
οἵ, 95) 97» 147, τ8ς, 228, 438, 230, 310, 311. ΟΟπρΡΙ. ὙΓΒΕΟΡΕΥΙ. 

οὐκ ἐκδικήσει] ργαθτηῖτ. καὶ 22, 36, ςι, ὅ2, 9(, τοό, 147. 18ς, 238. 
Ἔ Κύριος Ογη!!. ΑἸδχ. ἢ. τος. δὲς ἐπιτοαυτὸ] πργα Το Πρῖ. 80 αἱ. πὶ. 

καὶ δεηϑησεσϑαι φησι οἵ. κα δις τς. δὶς αὐτὴν Ατῃ. Εα. 

Χ. ϑεμελίς αὐτῷ] ϑεμελις αὐτῶν 22, 26, 36, 42, ς1; 62, 9. τού, 

147.153, 18ς, 108, 238, 230, 240. Αἰεχ. κατα 23. ϑεμελιων αὐτῶν 

49, 130, 311. ϑεμελιὼν αὐτῇ 87,91, 97» 228, 310. Οοπιρὶ. Ὑ ΒΕΟρΜΥ. 

χερσωθήσεται) χερσωδήσονται 22. 36, 40, 429 495 51» 65, ος» τού, 

[130, 147», 153, τ8ς, 438, 311. Οοπιρί. Αἰεχ. Αγηι. ἘΔ. χρυσωθη- 

σονται 26. γτεάίρεμεν ἱπ σέργες Ἡϊΐετοα. καὶ ὡς σμίλαξ] και ὡς μι- 

λαξ 111,23, ὅ2,ος, 147, 18ς. καιὼ σμιλαξ 22. και ὡς μελαξ 68. 

εἰ φμαῇ νοϊνοία Ἠΐετοη. τοεριπλεκομένη] τεπλεκομενη 22. λεχο- 
μένη 240. τοεριπλεκόμενος (οπΠΊρ]. εἰγεππιάαία Ηϊεῖοη. βρωθήσε- 

ται) βρωθησονται 22, 36, 40. 42, “τ, ος, 153, 18ς, 238, 240. βρω- 
σεται (σοττ. 80 αἱ. τι. υἱ ἴῃ Εἀ.} οἵ. ξηρασίας μες ἢ] ξηρανϑὴσ ἐτᾶι! 

Οοπιρὶ. μεςή] ργϑτηῖῖ. ἐςαι 36, 40. ᾿ 
ΧΙ. Ἔκ σξ) εξ ὅ' 3411. ἐξελεύσεται] ἐλευσετῶι 23. λογισμός 

-- πονηρὰ] τίς λογίζεται κατὼ τῷ Κυρίξ πονηρὰ ϑ]αν. Οἴτορ. κατὰ 

τῷ Κυρίου ττονηρὰ] εοπίνα Προπείπειπι ρείξιπα Ἡΐετοθ. τοονηρὼ] α 233- 
πονηρευόμενος 230. βελευόμενος} λογιζομενος 1Π, (ΧΠ]. εχ οοττ,) 

.26, 49. βελευσαμενος 23. λογιζομενος πσοιησωι τού. Ἔ τοιησει 

Αἰεχ. βελεύεσϑαι Ατπι. Μ8. (Απη. ΕΑ. αἱ. λογιζόμενος.) ἐναντία] 
Ργϑτηϊτ. καὶ 62, 147. ΤΒΕΟΡΗΥ]. ἐναντιότητι Ατη. Μ5. Απ. Ἐά. 

ΧΙ]. κατάρχων] κατὰ ἄρχοντος Ατηι. Μ5. (Ατιι. Ἐά. αἱ. ἄρχον" 
τας.) - διαςαλήσονται] διαςησονται 233. καὶ καὶ ἀκοή σου) κ σὸν 

- 

δ. 



κεφ. 1. 

[3.14. 

ΝΑΟΎ Μ.ο 

, Γ 7 " ,΄ ἰδ 3 φ ΄ μων ᾿ς φᾷ ,ς [ων Καὶ γὺν συντρίψω τὴν ῥάξδδον αὐτῷ ἀπὸ σδ, χαὶ τὰς δεσμὲς διαῤῥήξω. Καὶ ἐντελεῖται περὶ σξ 
΄ ΕῚ ἰδ ἰϑν ΄ Κύριος, οὐ σπαρήσεται ἐκ τῷ ὀνόματός σου ἔτι" ἐξ οἴχε Θεξ σου ἐξολοϑρεύσω τὰ γλυπ]ὰ, καὶ 

χωνευτὰ, ϑήσομαι ταφήν σδ, ὅτι ταχεῖς. ᾿1δὲ ἐπὶ τὰ ὄρη οἱ πόδες εὐαγ[ελιζομένε, χαὶ ἀπαγ- 
Ζλλ ς5 7 , 42 ἕ Ἰώ . ε ͵ ; 2 6δ Ν 2. “ διό ιν 7 γέλλοντος εἰρήνην" ἕόρταζε ᾿Ιόδα τας ἑορτάς σα, ἀπόδος τὰς εὐχάς σου, διότι οὐ μὴ ποροσϑήσω- 

σιν ἔτι τῷ διελθεῖν διὰ σδ εἰς τσαλαίωσιν. 

»Ν 

 ψιν 9. » 9 φο ’ ΄ 3 ΄ 

ΣΥΝΤΕΤΈΛΕΣΤΑΙ, ἐξήρται" ἀνέξη ἐμφυσῶν εἰς πσρόσωπόν σε, ἐξαιρέμενος ἐκ ϑλίψεως" σχό- 
εχ ΄’ 3 ’ » ,».“ 5 76. ΄ ΄ 2. » νι: Ω πευσον ὁδὸν, χράτησον ὀσφύος, ἄνδρισαι τῇ ἰσχύϊ σφόδρα. Διότι ἀπέςρεψε “Κύριος τὴν ὕξριν 

᾿αχὼξ, χαϑὼς ὕξριν τοῦ ᾿Ισραὴλ, διότι ἐχτινά ἐξετίναξαν αὐτὰς, χαὶ τὰ χλή τῷ ᾿ ς ὕορ θαήλ, ὁιοτι ἐχτιγᾶσσοντες εζετιναζὰν αὐὑτᾶς, χαὶ τὰ χληματὰ αὐτῶν 
ὥ ϑῷ 2 

διέφθειραν. “Οπλα δυναςείας αὐτῶν ἐξ ἀνθρώπων, ἄνδρας δυνατὸς ἐμπαίζοντας ἐν πυρί: αἱ 
. ᾿ Γς » ρὸ ρ Ἅ ων ρ᾿ ἡνίαι τῶν ἀρμάτων αὐτῶν ἐν ἡμέρᾳ ἑτοιμασίας αὐτϑ, καὶ οἱ ἱππεῖς ϑορυξηϑήσονται Ἐν ταῖς 
ὁδοῖς, καὶ συγχυθήσονται τὰ ἄρματα, καὶ συμπλακήσονται ἐν ταῖς πλατείαις" ἡ ὅρασις αὐτῶν 
ε ΄ ἈΝ Ὰ ε 2 “- Ἧ ΄ [ω δῶ 

ὡς λαμπάδες πυρὸς, χαὶ ὡς ἀςραπαὶ διατρέχουσαι. Καὶ μνησθήσονται οἱ μεγιςᾶνες αὐτῶν, χαὶ 

φεύξονται ἡμέρας, καὶ ἀσθενήσουσιν ἐν τῇ «πορείᾳ αὐτῶν, χαὶ σπεύσουσιν ἐπὶ τὰ τείχη αὐτῆς, 

χαὶ ἑτοιμάσουσι τὰς προφυλαχὰς αὐτῶν. Πύλαι τῶν “πόλεων διηνοίχϑησαν, χαὶ τὰ βασίλεια 

959 1ι8ς. οὐκ ἐνακουσθήσεται ἔτι] α ετι 23. 8κ ἀκουσϑησεται ετι 

41, 153. 
ΧΙΠΙ. τὴν ῥαδδον] τὴν ἐξόνσιαν ((υρτα (οτῖρῖ. Δ 4]. π3.} οἱ. καὶ 

τὲς δεσμὲς} -Ἐ σου ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 42, ξ1, 62, 91, 9ς, 97, τού, 
114,1479. 153, 18ς, 108, 228,233, 238, 240, 210, 311. ΟοπρΙ. Αἴεχ. 

ὙΠεΕΟΡΗγ]. Ασηγ. Μ5. Ασηι. Ἐά. δῖαν. ε' υἱπομία εἶως Ἡϊεῖοι. δι- 

αῤῥήξω] συνδιαρρηξω 230. -ἰ ξαι Ασσυριοις ἡ ραδδὸς τα ϑυμδ με καὶ 
τῆς ὀργῆς μοὺ εςὶν ἐν ταις χερσιν αὐτῶν 240. 

ΧΙΝ. τερί σου] ὑπερ σου ΧΙ], 56, 40, 42, 40, 68, τοῦ, τς 3, 108. 
“ϑρώρι. Αἰοχ. Ροηΐξ ρο Κυριος 42, 26, ξι, 238. ποερὶ σὰ Κύριος} 
περὶ Κύριόν (πιᾶγᾳ. υἱ ἴῃ Ἐἀ.) Ατηι. Ἐά. 
εἰσεται 68. συσπαρήησεται τοῦ. ἐκ τῷ ὀνόματός σου ἔτι] ετι εἶ ονο- 

μᾶτος σε 40, 130,311. (Ὀμπρὶ. εξ ονοματος σε ετι 87) 97, 228, 310. 
ΑΙ4. εκ τα ονομᾶτος σου, και ετι 233. ἐξ οἰκου Θεξ σου] ρτβοπηϊῖ. 

και τοῦ. Αἰεχ. εἶ οἰκε υρια σε τς3, 198. ἐξ οἶκε Κυρίᾳ τῷ Θεξ σὰ 
(ὐομρὶ. 

130, 147, ιτ8ς, 228, 238, 311. ΟΟμρ]. ΤΠεορῆγ!. γλυπῆου σού 31το. 
Ἔ σου ΑΙεχ. καὶ χωνευτὰ ]} και τα χωνευτὰ 40, 49. καὶ χωνευμᾶ 

130, 311. ϑηήσομαι] ϑησω 23. ϑήησωμαι 26. καὶ ϑησωμαι 62. 
ΡὈΓγϑΠΉΪ τ. καὶ 97, 147, 228. Αἰά. ταφήν σου] α σου 1ς3. εἰς ταφήν 
σε Ατῃ. Μ5. Απη. ΕἘά. ὅτι ταχεῖς] ργϑιηῖτε. οτὶ ἡτιμωθης 22, 26, 
ξι9 238. οτι ἡτιμωθης οἵ, 114, ιϑ8ς. (228. πιᾶγρ.) δίαν. Οἴἶΐγορ. 

ΡΓϑπντῖ. ἡτιμώϑης 240. ὅτι ὠκεῖς ΟΟΙΩΡΙ. 
ΧΥ. ᾿1δ51 ργϑπηῖεῖ. διοτι ᾿ς, τι8ς. κτς3. ᾿Ἰδὰ---εὐαγ[ελιφομένε 

ὅτι ἰδὲ ὡς ὡραῖοι ἐπ᾽ ὄρεσι τοόδες εὐαγ[ελιγομένου Απη. Ἐποβοΐορ. 
᾿Ιδὲ---εἰρήνην] ὡς ὡραῖοι οἱ πόδες τῶν εὐαγ[ελιζομένων εἰρήνην ΟΒεγίοί. 
νἱ!. 3)ς. ὅτι ἰδὲ σπεύσουσιν οἱ τοόδες ἐπὶ τὰ ὅρη τῶν εὐαγ[ελιζομένων, 

καὶ ὃς ἀπαγγέλλεται εἰρήνην Αττη. Μ5. Ατπι. Εά. οἱ πόδες] ὡς πο- 
δὲς 26. , οἱ 26, ςι, ό2, 9ς, 147, 18ς,) 233, 238. ΟΟγρΙ. εὐαγίε- 
λιζομένου) -ἰ- ἀκοὴν 23. ῥγϑπηῖτε, τε 42. εναγίελιζομενοι τ1ς3. ῥΓδ- 
παϊττ, σου Οομρί. καὶ ὠπαγγέλλοντος] και ἀπαγίελλοντες 62, 147. 

καὶ ἐπαγγέλλοντος ΤΒΕΟΡΗΦΙ. καὶ ὠπαγγίλ. εἰρήνην] οἱ ἀπαγγέλ- 
λουσι δικαιοσύνην Ατπι. ΕποΠοῖορ. ἀπόδος) -ἰ- τω Θεὼ 22, 23», 36, 

ξι, (όξ, 147. ἴοτ. ἀποδὼως) ος, τ8ς) (228. εχ σοιτ. 80 αἱ. π|.} 238. 
Ομιγίοίι. Πϊ, γότ. ργβετηῖτ, καὶ 130,311. -Ἐ Κυρίῳ τῷ Θεῷ Ογηῆ!. 
ΑΙεχ. νοὶ. νἱ. ρατῖ. '. Ρ. 3. τῶς εὐχάς σου] -ἰ- Κυρίῳ ΟΘεορ. δια- 
ϑήκας σου Ατπι. ἘπΟΒοΙορ. διότι] α Ομυγίοί 1. οἷ. διότι ὅζο. δὰ 
ἤπ. οοπὶ.} φαία πεφμαφεαπι ἀρβοπεπὶ μἰγα μὲ ρεγίγαηίξαπι ἐπ υείω  αίεπι. 

Ηϊεοθ. διότι οὐ μὴ] α οὐ 13... διότι ἐκέτι μὴ Οοιπρ!. οὐ μὴ 
τοροσϑήσωσιν ἔτι] αὶ μὴ τοροσῆωσιν ετι ΧΙ], 22, 23,46, 16, 49, 51, 62, 
87, 93. ο7. 1οό, 147,13, 18ς, 228,33; 228, 230. ΑἸά. ΑἸεχ. ΤΒεο- 

ΡἈγ]. ἀ μη προςεϑωσιν ετι 42. μὴ τροσϑὼ ετι 130. ἐκχέτι μὴ προςε- 
ϑῶσιν Οοπιρ!. ἐκέτι καὶ μὴ τρροσϑῶσιν Ονγίοίξ. 1. οἷ. τῇ διελϑεῖν} 
ἐλϑεῖν ΟΠιγίοῦ. 1. εἷς. (ΟἿ, νὶ. ς19.) διῶ σ8} α ΧΙ], 22, 23» 26, 

36, 42, 49, 51) 62, 87, 95, 97, τού, 147) 153, 18ς, 228, 233, 238, 
230, 240, 210, 311. (οπιρὶ. Ομυγίοί. 1. εἶς. ΤΤΒΕοραγ]. Αγ, Μϑ. 

Ατπι. Εἀ. ΟΘθογρ. δῖαν. Οἴτγορ. μδθεῖ ἴπ Ἵμᾶγ. πιῖη. Αἰεχ. εἰς’ τσὰ- 
λαίωσιν] καὶ σαλαιὲν Απη. Μ8. εἰς παλαιδν Ατηι. Εά. 

Ι. Συντετέλεςα!]} ῥτϑοταϊ. συνεπλήσϑη Οοπιρὶ. -Ἑ συνεπλήσϑη 

Αγ. Εὰά, Συντετ. ἐξηρτ.} εοσιρίειεπι οἰ, εοηψαπιπιαίμπι ε Ἡϊετοπ. 

᾿ ται καὶ ἔξῆρται͵ Ατηι. Μϑ. 

4 ΄ 

οὐ σπαρήσεται] οὐ ταρ- 

τὰ γλυπ]α} α τὰ 22, 23, 36, 42, ςι, ό2, 87, 91) 95» 97»: 

εαὐτα (ΧΙ]. εχ σοττ.) 26. α αὐτῶν 114. εἰὐτωπηι ἘΠΘΤΟΠ, 

ειϑς. 

ἔξῃρται} ἀνηλωται (36. πηᾶγρ. δΌ αἱ. π.} 87, 91, 97, 1ού, 130, 228, 
310. ΑΙά. ὙΓΒΕΟΡΆΥ]. ῥγαθπηῖετ. ἀνήλωται 239,311. α ΟΟπιρΙ. ἔφϑαρ- 

ἀνέξη] -᾿ ἐκ τῆς γῆς Ὀϊάγηι. ἀς Τ τη. 
Ρ. 186. ργξπιῖι. ὅτι Απτη. Μ5. Ασπι. ἘΔ. ἐμφυσῶν] εἰσφυσων 26. 
ἐκφυσων 239. ῥγατηϊί. ὁ Ὠιάγῃ. ἀε ὙΤτίπ, 1]. εἷς. εἰς πρόσωπόν σε] 
εἰς τὸ τροσωπὸν σου (ΧΤ]. τὸ ριιπέτί5 ποῖδῖ.) 40, 40, 1ς3. Ὠ᾽άγπι. ἀς 
Ἴπη. 1. οἶς, ΤΒΕΟΡΗΥ. εἰς τροσωπὸν αὐτῷ 22, ξι, ος, ᾽ι8ς. ἐἔξαι- 
ράμενος} - σε 22, 26, 6, 44, 49, ςτ) 62, τού, 147, 153, 108, (228. 

ἔωρτα 1Ἰη.) 238, 240. ΑἸεχ. Ὁϊάγαν. ἀς Τηΐη. ἰος. οἷ. ἐκ ϑλίψεως] 
λεκ 22. σκόπευσον] σκόπεσον ΑἸΔά. τῇ ἰσχύι] -ἰ- σου 23,46, 42, 
49, 97, τοῦ, τς3,) 228, 310. ἴσχυε (οπιρὶ. 

11. ἸΙακὼξ, καϑὼς ὕδριν] κα Ατηι. Ἐποδοίορ. 
υξριν 42. καϑὼς τὴν ὕδριν Οοπιρὶ. 
ἴπη ΕΑ.) οζ. ατδις3. 

καϑὼς ὕδριν] καϑα 
τὰ Ἰσραὴλ) τε Ιακωξ (πηαγρ. υἱ 

καὶ τὰ κλήματα αὐτῶν] και τα κτήματα αυ- 
τῶν 68, 147. καὶ τῶ κλήματα αὐτὰ 311. Αττη. Μ5. Ατ. Ἐά. ὃι- 
ἔφϑειραν] διεφϑαρον 1 ς3. 

11. Ὅπλα δυνας.] ρτατηίε. ὅτε Αγηι. Μ8. Ατιῃ, Εά. δυναςείας 
αὐτῶν] δυναςειας αὐτα 22, 36, 42, 62, 68, 87, ος, 97, 130, 147, τ8ς, 
228, 4228, 310, 311. Οοηρὶ. Ἀ]ὰ. ὙΓΒΕΟΡΗΥ]. Ατπη. Ἐά. ἐξ αὐθρώ- 
πων δαζοτῖρι. πηᾶγρ. Χ1Π. κώκηνα (6) πηᾶγρ. 80 αἱ. πη. τοό. ἄνδρας 
δυνατὰς] ανδρες δυνατοι 253, 42, “1, 62, 9ς, 147, 18ς, 238,,2ὼ40. ἐμ- 
παίζοντας] ἐμπαίζοντες 22, 42) ξι, 62, ος, 147, 18ς, 238,240. ἐν 
τουρί ] μαθεῖ εν ἔαργα ἐοτίρι. 97. τῶν ὡρμάτων αὐτῶν] τῶν ἀρμάτων 

ἑτοιμα- 
σίας αὐτῷ] ἐτοιμασιας αὐτῶν 23, 36, 40, 42, 49, ξ1, 130, 238, 240, 
411. Οὐρὶ. Ατηι. Μ58. Ατη). ΕΔ. δίαν. Οὐἶτορ. καὶ. οἱ ἱππεῖς] και 
οἱ ἱπποι τού. -ἰ- αὐτῶν Οοπηρί. ϑορυξηϑήσονται] ϑορυξησονται 62, 
147. 233. ενϑορυδηϑησονται τοῦ. ἐἰπιεόμπι Ἠϊΐετοη. 

ΙΝ. Ἐν ταῖς ὁδοῖς] ἐν ταῖς ἐξόδοις Οοπιρί. καὶ συγχυϑήσονται] 

συγχυϑήσεται 22, 42), 51, 62, ος» 1479, 18ς. (Οοπρ!. ἔογ. συσχυϑή- 
σεται.) καὶ συγχυϑήσεται 36. α καὶ 68,01, 07, 228,238, 310. ΑἸά. 
εἰ εοἰδίάεαίαν Ἡετοθ. καὶ συγχυϑ. τὰ ἄρμ. α Αγ. Ἐά. καὶ 

συμπλακήσονται) και συμπλεκησονται ΧΙ]. εχ οοἱΤ. καὶ συμπλακη- 

σεται 22, ξ1,62,147,238. ἐν ταῖς πλατείαις] -- αὐτων 232. δια- 
τρέχεσαι] διατρέψουσαι Οοτηρ!. ἔνϑεν καὶ ἔνϑεν διατρέχεσι. Αττι, 
Μϑ8. (Αταην. Ἑά. αἱ. διατρέχεσαι.) 

Ν. Οοπηπιδῖ. ς. εἰ 6. ἴῃ πηᾶγρ. ργβῆρίτυν ᾿ς 23. Καὶ μνησϑή- 

σονται] ροηἷξ μνησϑησονται {τατῖπὶ μοί μεγιξανες αὐτῶν 1ς3. οἱ, με- 
γιςᾶνες αὐτῶν] οἱ μεγιςαναι αὐτῶν ξ1. κα αὐτῶν ος, 18ς. καὶ φεύ- 
ξονται ἡμέρας] α (αἀζοτῖρι. ἔπργα [1π. Δ ]. 3.) οἵ. καὶ φεύξονται ἐν 
ἡμέραις Οοπιρὶ. (Ατηγ. ἘΔ. πιᾶγρ. ἐπ ἐμπεγίδι.) καὶ φεύξονται ἐν 
ἡμέρᾳ ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ ἀσϑενήσουσιν] και εξαδϑενησουσιν 4ο. και 
κρατήσουσιν ος,), 114, 18ς.. ἐν τῇ πορείᾳ αὐτῶν] εν ταῖς πορείαις αυ- 
τῶν 26, 42, τού. ΑΙεχ. εν τῇ απορεια. αὐτῶν ος, (114. ἴοτ. απορια) 

ἐπὶ τῇ πορεία αὐτῶν 147. ἐπὶ τῶ τείχη αὐτῆς] λα αὐτῆς ΧΙ], 

22, 36, 40, 42, 40, ς1, 62) 68, 87) 9ς, 97, 1ού, 130, 1ς3,) 1τ8ς, τοϑ, 
228, 233), 238, 230) 240, 310, 311. ΟΟΠ1Ρ]. ΑἸά. ΤΓΒεοΡΗγ}. Αππ. 

Μϑ5. Απη. Εά. δῖαν. Οἷἶτοζ. τὰ τείχη 147). διαθεῖ αὐτῆς ἴῃ ΟΠᾶΓ, 

τΐη. ΑἸεχ. δ πιαγος Ἠϊΐετοθ. τὰς προφυλακὰς αὐτῶν] τας φυλα- 
κας αὐτῶν 153. 

ΨΊΙ. Πύλαι] ρτγαιηϊτ. αἱ 42. καὶ τὰ] α τὰ ὙΒεορηγ!. διέπε- 



ΝΑΟΎ Μ. 

ΚΕΦ, ἢ 
». ες 7 2 Ν ν 2. ΜᾺ Ν ε ; Σ "ὦ ] . 

διέπεσε, Καὶ ἡ ὑπόςασις ἀπεκαλύφϑη" καὶ αὕτη ἀνέξαινε, χαὶ αἱ δᾷλαι αὐτῆς ἤγοντο, χαϑὸς 5. 

τεριςεραὶ φϑεγγόμεναι ἐν καρδίαις αὐτῶν. Καὶ Νινευὴ ὡς χολυμξήσρα ὕδατος τὰ ὕδατα αὐ. 8. 
τῆς, χαὶ αὐτοὶ φεύγοντες ἐκ ἔςησαν, χαὶ ἐκ ἦν ὁ ἐπιδλέπων. Διήρπαζον τὸ ἀργύριον, διήρπαζον ο. 

τὸ χρυσίον, καὶ ἐκ ἦν πέρας τῇ χύσμου αὐτῆς" βεδάρυνται ἐπὶ πτιάντα τὰ σχεύη τὰ ἐπιϑυμητὰ 

αὐτῆς. Ἐχτιναγμὸς, χαὶ ἀγατιναγμὸς, χαὶ ἐκξρασμὸς, χαὶ χαρδίας ϑραυσμὸς, καὶ ὑπόλυσις 
γονάτων, χαὶ ὠδῖνες ἐπὶ πτσᾶσαν ὀσφύν" καὶ τὸ πρόσωπον πάντων ὡς πτρόσχαυμα χύτρας. Ποῦ 

ἐςι τὸ χατοιχητήριον τῶν λεόντων, χαὶ ἡ νομὴ ἡ ὅσα τοῖς σχύμνοις ; πΒ ἐπορεύϑη λέων, τῇ εἰσελ- 
ϑεῖν ἐχεῖ σχύμνον λέοντος, χαὶ ἐχ ἦν ὁ ἐχφοξὼν ; Λέων ἥρπασε τὰ ἱκανὰ τοῖς σχύμγοις αὐτῶ, χαὶ τ. 

ἀπέπνιξε τοῖς λέουσιν αὐτῇ, χαὶ ἔπλησε ϑήρας νοσσιὰν αὖτ, καὶ τὸ χατοιχητήριον αὐτῇ ἄρπα.- 

γῆς. ᾿Ιδὲ ἐγὼ ἐπὶ σὲ, λέγει Κύριος πσταντοχράτωρ, καὶ ἐκχαύσω ἐν καπνῷ πσληϑός σου, χαὶ τὲς 
λέοντάς σου καταφάγεται ῥομφαία, χαὶ ἐξολοθρεύσω ἐκ τῆς γῆς τὴν ϑήραν σου, καὶ ἐ μὴ ἀχε- 

10, 

ΓῚ, 

σϑῆ ἐχέτι τὰ ἔργα σου. 

Ὦ, ΠΟΛΙΣ αἱμάτων, ὅλη ψευδὴς, ἀδικίας “πλήρης, οὐ ψηλαφηϑήσεται ϑήρα. Φωνὴ μαςΐγων, 
χαὶ φωνὴ σεισμξ τροχῶν, χαὶ ἵππε διώκοντος, χαὶ ἅρματος ἀναδράσσοντος, Καὶ ἱππέως ἀναξαί- 

γοντος, χαὶ ςιλξδόσης ῥομφαίας, χαὶ ἐξαςραπ)όντων ὅπλων, καὶ «“λήϑες τραυματιῶν, χαὶ βαρείας 

πτώσεως, χαὶ οὐχ ἦν πέρας τοῖς ἔϑνεσιν αὐτῆς" καὶ ἀσϑεγήσεσιν ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν. ᾿Απὸ 4. 
πλήνους πορνείας" “πύρνη καλὴ, καὶ ἐπίχαρις ἡγεμένη φαρμάχων, ἡ πσωλεσὰ ἔϑγη ἐν τῇ πτορ- 

σε] διεπεσαν Χ1ΠΙ, 26, τού. ΑΪοχ. 

233. 311. 

διεπετασαν 490. διέπεσον 1 ς 3) καὶ οὐχ 
ὁ ἐκφοβῶν] ὁ ἐχφευγὼν 233. φμὶ Ἔχ ετγαιηγ ἢ 

22. σχυμνοι λεόντων 16, ζ1, 62, ος, 147. τ8ς, 228, 240. 

ἦν] καὶ ἐκ ἔςιν Οοπρρὶ. 
ΨΙΙ. ἀπεκαλύφθη) διεκαλυφθὴ 1:3. ὑπεκαλύφϑη ΑΙά. καὶ Ἠϊετοη. 

αὕτη ἀνέβαινε] καὶ αδεις ανεβαινε 68. ΑΙά. καὶ αἱ δᾶλαι αὐτῇς] ΧΙ]. τὰ ἱκανὰ] καὶ τῶ ἱκανῶ 130, 311. τοῖς σκύμνοις αὐτῷ] 

α αὐτῆς 210. - ἤγοντο] προῆλθον Αττὴ. Μ8. Απῃ. Ἐὰά. καϑὼς αὑτῶν 23. καὶ ἀκένεξε) -ἰ- τὰ ικανα Χ]1]. επεπνιζε 68. Αἰά. καὶ 
τοεριςεραὶ]} καὶ ὡς περιξερῶ! 240θ. φϑεγγόμεναι) αποφϑεγίομεναι 
36, 49. κα ϑίαν. Οἷἶτος. ἐν καρδι ς αὐτῶν) ἐν καρδια εαντων 22, 
ξι, ὅ2, ος, 147, 18ς. εν καρδιαὶς εαυτων 36, 238, ἐν ταῖς καρδίαις 
αὐτῶν ΑΙοχ. 

ΨΠ]Ι. Καὶ Νινευὴ] και Νινευη ἥν 36. (ω28. ἦν ἔρια ταίατ.) Καὶ 
Νινευὴ--ὔϑατα αὐτῆς] καὶ τὰ ὕδατα τῆς Νινευῆς ὡς ὕδατα κολυμ.- 
δήϑρας Ατπι. Μ56. Νινευὴ] ργϑιηϊῖ. ἡ οι. -Ἐ ἦν ΑΙεχ. ὡς κο- 
λυμδήϑρα ὕδατος} ἥν κολυμδηϑρα νδατος τοό. ὡς υδατα κολυμ.- 
δηϑρας 240. μαδεῖ ὡς ἰπ οβμαγαέξ. τηΐποτε ΑἸςχ. 
(οὶ. 

ὕδατος] ὑδάτων 
τῷ ὕδατα αὐτῆς] τείχη υδατα αὐτὴς 26, τού. ΑΙεχ. καὶ 

αὐτοὶ ---ἴςησαν) καὶ αὐτοὶ ἔφευγον ὠπὸ σξ καὶ ἐκ ἐκράτησαν χώραν 
Αττι. Μ8. Αγῃβ. Ἐ4ά. καὶ αὐτοὶ φεύγοντες} καὶ αὐτοι φϑεγίομενοι 
ξ1. καὶ αὐτοὶ ὡς φεύγοντες Θεοτρ. οὐκ ἔςησαν οὐκ ὑπερησαν 40. 
καὶ ἐκ ἦν] α καὶ ΟοπηρΙ. ὁ ἐπιθδλέπων] ὁ βλεπων 1Π]. 

ΙΧ. Διήρπταξον 1ὅ. εἰ 2.1 ργαπηῖιι. καὶ Θεοτρ. 
οὐργύριον] α τὸ 62. κ 233. τῇ κόσμε} α 91. Οεοτρ. 
ὑπὲρ σαντα ΧΊ], 26, 36, 40, 42, 49, ς1, 62, 68, 87,ρ:, ος, 97, τού, 
130, 1479.9153) 18ς, 108, 228, 238, 240, 310, 311. (οηρ!. ΑἸά, ΑἸεχ. 

ὙΠεορΗγ. περὶ σαντα 22. κα ἐπὶ 23. τῶ σκεύη) α τὰ Οοπρρῖ. 
τὰ ἐπιϑυμητὰ αὐτῆς} τὰ ἐεπιϑυμηματα αὐτῆς ΧΙῈ, 233. ΟΟΠΙΡΙ. αυ- 
τῆς τὰ ἐπιϑυμητα 232, 16, ςι, 62, ος, 147, τ8ς, 238. τὰ ἐπιϑυμητα 
αὐτῶν 23 68, 87, ο1,) 975 310. ΑἸά. ΓΓΒΕΟΡΗΥ]. εοπεμρί ξεπιὶ (μα. 
Ηϊεγοη. 

Χ. ᾿Εκτιναγμὸς] ἐντιναγμος (οοττ. τ ἰπ Εά4.) ΧΙ]... ἐκτινάσμος 

62. καὶ ἀνατιναγμὸς] και ανατεινάγμος καὶ ἀαναςεναγμος “6. , 62, 
147. καὶ ἐκδρασμὸς} καὶ ἐκδραγμος 11. καὶ βρασμος “6, τς. 
και αναξρασμος 42. κα καὶ 95, τϑς. α Αγ. Εά. καὶ καρδίας 
ϑραυσμὸς} κακαὶ ΧΙΠ. ν. 147. καὶ καρδιας ϑορυξος 24οθ. καὶ ὑπό- 
λυσις] και ὑυπολυσεις 26, 120. (: :. ἴοσ. υπολυσειαις.) Χχαι παραλυ- 

σις 143. καὶ ἀπόλυσις ὙΠεορηγ]. καὶ τὸ πρόσωπον] και τὰ ὥροσ- 
ὦπα 22, 36,. 40, 42, ς1, 62, 147, 238. (οπηρ!. κα καὶ ὙεορΗγὶ. 
““αντων] αὐτῶων 95, 18ς. ὡς τρόσκαυμα!] ως τροκαυμαὰ ιδς, 228. 
ΑΙά. ὡς τροσωπὸν 2390. χύτρας] ργατηι. τῆς 22, 46, 228. τῆς 
χυτρὰς 51. χυτήςρας (υϊ νἱἀεῖυγ) 62. χυτῆς 147. 

ΧΙ. καὶ ἡ νομὴ---σκύμνοις] καὶ αἱ νομαὶ τῶν σκύμνων αὐτῶν Αγ. 
ἘΔ. τοῖς σκύμνοις} ρταεπηΐτι. ἐν 26, τού, τ ς3. (ΑἸεκ. ἴῃτεγ υποος.) 
τὲ ἐπορεύϑη λέων] οὗ ἐπορευϑὴ λεὼν τού, 130, 153, 103, 311. ΑἸδχ. 
αὐ φμᾶπι ἰυΐέ ἰεο Ἠϊετοη. Ψυϊσ. τῷ εἰσελθεῖν] τὲ. εἰσελϑειν 68. 
“ σφοδρα ος. ττ4, τϑ8ς. ἐχεῖ] αὶ Αση. Μ8. Ατην Ἐά. 

Διήρπαζον τὸ 

’ 

σχυμῖνον 
λέοντος] σκυμνος λεοντος ΧἼ], 23, 42, 40, 68, οἵ, ο7, τού, 130, τς3,) 
108, 228, 310, 211. (οπιρί. ΑἸ4. Αἰεχ. ΠΕΟΡΗΥ]. σκύμνοι λέοντος 

4 ΛΝ [2 

ἐπι σαντα] 

ὠκέπνιξε τοῖς λέουσιν αὐτῷ] εἰ πεεαυΐε εαἰμίϊς (εὶς Ἠϊεῖοα. τοῖς λέ- 

σιν αὐτῷ] τοις οὗπσιν αὐτῇ 36, 40, 228, 239. τοῖς λεεσιν αὐτῶν 26. 
τοῖς σκύμνοις αὐτῇ Ατη. Μ5. Ατῃι. ΕΔ, δῖαν. Μοίῃ. 

ϑήρας} καὶ ἐνέπλησε ϑηρας ΧΙ], 40. 
ό2, 147). νοσσιας αὐτι 108. 

ΧΙΠ. ᾿Ἰ1δὲ ἐγὼ] ργαηϊεῖ. καὶ 22, 36, ξι, 62, ος, 1475 185, 238. 
παντοκράτωρ] Ρταεγλϊτῖ. ὁ ΧΙ], 26, 40, 45, τού, 198. ΑΪεχ. 
καύσω] και ἐεγκαυσω 97,310. πλῆϑος σε] πληϑες σε 26. ῥγατηϊ. 
τὸ ὙΒεορΡγ]. καὶ τὲς λέοντάς σου] καὶ τες λεγοντας σου (ἢς) 1 ς3. 
ῥομφαία} μαχαιρα 22, 23) 51, 62, 95, 114) 147» 18:5) 238, 240. 
Οοπιρί. καὶ ἐξολοθρεύσω) κα καὶ 31ο. ἐκ τῆς γ55} ἀπὸ τῆς γῆς 
42. κτῆς 62, τοῦ, 1ς3,) 310. ἐπὶ τῆς γῆς 311. οὐ μὴ ἀκεσϑῇ 
ἐκέτι]) οὐ μη ἀχεσϑὴ ετὶ 22, 36, ςῖ, 62, 68, 87, 91, 94», 97. 130, 147», 
ιϑς, 228, 238, 310, 31τ. ΟΟΙΏρΙ. ΑΙ4. κκετι αὶ μη αχεσϑὴ 42, τού. 
ΑΙεχ. οὐ μη εἰσακεσϑὴ 5χετὶ 153.  ὅκετὶ 230. ΤἼΡΟΡΗγ, τὰ 
ἔργα σ8}] κατὰ 23. κσεις3. -ἰ- ἔτι ὙΠεορηνῇ. 

Ἀν 

καὶ ἐπλῃσε 
Ἁ 4 00 

νοσσιὰν αὐτξ] νοσσιαν εαυτα 

Χαι ἐχ- 

Ι. Ω σόλις το. τὰ ἔπ. οοπ.7 ἑαὶ πόλει αἵματος, ὅλῃ ψεύδους, 

ὅλῃ πάσης ἀνομίας, ὅτι ἐκ ἐκωλύϑη ἀπ᾽ αὐτῆς ϑραυσμός (77 αὐῖο.) 
]λοοῦ. ΝΡ. Ρ. 391. ἀδικίας πλήρης] (τ, ΧΙΠ, 26, 40, 49, τού, 163, 

198, 233. ΑἴΙεχ. ὁ ψηλαφ.] ἧς αὶ ψηλαφ. Ατηι. Μ5. Ατπι. ἘΔ. 9η- 
ρα] -᾿ σου 49. ϑηραι (υξ νἰἀεξιγ) 62. - 

11. Φωνὴ μαςίγων] ργαεανίττ. καὶ 26. καὶ φωνὴ] α καὶ ὙΒΕΟΡΙΙ. 
τροχῶν] τείχὼν ξ1, 238. κα ὅ2, 147. ὙΒεορ"γ}. καὶ ἵππου] α καὶ 
Οοπρι. καὶ ἵππου ὅτε. δά ἤη. οοπι.] ἀναξραγμὸς ἁρμάτων ἀναδα- 
σις ἱππίως Απη. Μ5. Ατη. Εά. 

11. Καὶ ἱππέως--- ὅπλων] διωγμὸς ἵππε ςἰλδωσις ῥομφαίας ἄφρα- 

πὴ ὅπλων Ατῃι. Μ5. Ατπι. ἙΕά. Καὶ ἱππέως ἀναδαίνοντος] ἱππεως 

ἐπιξαινοντος 22, 36, ς1, 62, 147, 238. (πιρὶ. κα καὶ 87,91, 979 130, 
228, 310, 311. ΑΙά. ἱππεως ἐλαύνοντος 91, 114, 18ζ. ἐφαϊείς α(ξεπ- 

ἀεπιὶς Ἡϊετοῦ. καὶ ςιλθέσης ῥομφαίας] α καὶ Οοπρὶ. χαὶ ἔξα- 

ςραπὶ. ὅπλων) καὶ εξαςραπῖ. οχλων τοῦ. κ24ο. καὶ τλήϑους-- 

πτώσεως α οὐπὶ ἰπίετπηοά. Απη. Μ8. Αγαι. Ἐ4. καὶ σληϑᾶς τραὺ- 
ματιῶν] καὶ ληήϑους τραματων 153. καὶ οὐκ ἦν] καὶ οὐκ ἔραι 
Οοπιρί. πτΐέρας] μέτρον (ῆς ἱπῖτ4) Ατηγ. Μ5. Ατγηι. Ἑά. τοῖς ἔϑνε- 

σιν αὐτῆς] τοις εϑνεσιν αυτοις 9ζ. 18ς. ἐν τοῖς σώμασιν αὐτῶν] ἐν 

τοις εϑνεσιν αὐτῶν 22, (36. τηᾶγρ. 80 αἷ. πα. υἱ ἴῃ Εά.) ς1, (238. εϑνε- 
σιν ἔργα {οπρι.) 240. α αὐτῶν 40. κ εν τοις σώμασιν 68. λα ' 

ὙΠεορἢγϊ. 
ΙΝ. πορνείας} -ἰ- αὐτῆς δῖαν. Οἶτορ. τοόρνη καλὴ] ργαπη. 

καὶ Οοιρι. καὶ ἐπίχαρις} και εἐπιχαρὴς 1Π|, 26, 311. Οοπρὶ. 



ΚΕΦ. ΠΙ. 

ϑ- 

με μή ἄρ ότν 

- κύκλῳ αὐτῆς] υδὼρ κυκλω αὐτὰ 68. ἡ ὙΠεορῆν!. 

ΝΑΟΎ Μ. 
γείχα αὐτῇ ἡ λαδο ἐ βι ΄. » “ὦ Ἰδὲ ὁ ν» λ)εο κε 2 7 ε " ες β 

( ἀυτῆς, χα! λαᾶς ἐν τοῖς φαρμαάχοίς αὐτῆς. ᾿Ιδὰ ἐγὼ ἐπι σε, λέγει Κύριος ὁ Θεὸς ὃ ᾿σαντο- 
». 2. -7 . », “2 : οι. "Ν χά ΄ : , ΄ »ἷ - 3 ον 

χρᾶτωρ, χαὶ ἀποχαλύψω τὰ ὀπίσω σου ἐπὶ τὸ πρόσωπον σδ, χαὶ δείξω ἔϑγεσι τὴν αἰσχύνην σε, χαὶ βασιλείαις τὴν ἀτιμίαν σου. Καὶ ἐπιῤῥίψω ἐπὶ σὲ βδελυγμὸν χατὰ τὰς ἀχαϑαρσίας σου, χαὶ ϑήσομαί σε εἰς ταράδεγμα. 

σαὶ χορδὴν, ἑτοιμάσαὶ μερίδα ᾿Αμμών: 

Ἂν» : ἰϑὸ “" 
᾿ 3. ἴω ᾿ με Καὶ ἐφᾶι, πὰς ὁ ὁρῶν σε χαταξήσεται ἀπὲ σϑ, χαὶ ἐρεῖ, Δει- . λαία Νινευή" τίς ςενάξει αὐτήν; τοῦϑεν ζητήσω “παράκλησιίν αὐτῆ. Ἑτοιμάσαι μερίδα, ἀρομό- 

ἡ χατοιχᾶσα ἐν ποταμοῖς, ὕδωρ χύχλῳ αὖτ ἧς; ἧς ἡ ἀρχὴ ϑάλασσα, χαὶ ὕδωρ τὰ τείχη. αὐτῆς, Καὶ Αἰϑιοπία ἰσχὺς αὐτῆς, χαὶ Αἴγυκῖος- χαὶ ἐχ ἕξη πέ. ρας τῆς φυγῆς" χαὶ Λίξυες ἐγένοντο βοηϑοὶ αὐτῆς. 
μάλωτος, χαὶ τὸ νήπια αὐτῆς ἐδχφιξσιν ἐπ᾽ 

Ἂν» 3 »᾿»ο᾿ ἃ ΄ Ὰ, 4 τὰ ἐνδοξα αὐτῆς βαλᾶσι χλῆρους" χαὶ ππάντες 

.- Ν 83λΝςἃ ΝΑ ι ᾿ ᾷ Καὶ αὐτὴ εἰς μετοικεσίαν “πορεύσεται αἶχ- 
ἀρχὰς πασῶν τῶν ὁδῶν αὐτῆς, χαὶ ἐπὶ πσάντα 
οἱ μεγιςᾶνες αὐτῆς δεϑήσονται χειροπέδαις. Καὶ Ὰ, 9 ϑή ἊᾺἊ»ν» ε ΄ Ν Ἂν ’΄ ἰφι ΄ 2 3 ρ 

συ μεψυσϑησῃ, χαὶ ἐσῃ ὑπερεωραμένη, χαὶ σὺ ζητήσεις σεχυτῇ φάσιν ἐξ ἐχϑρῶν. ὀχυρώματά σε συκαῖ σχοπὲς ἔχεσαι, ἐὰν σαλευϑῶσι, πεσᾶνται εἰς ςύμα ἔσϑοντος. 
Πάντα τὰ 

᾿1δδ ὃ λαός σου ὡς γυναῖχες ἐν σοὶ, τοῖς ἐχϑροῖς σου ἀνοιγόμεναι ἀνοιχϑήσονται πύλαι τῆς γῆς σδ, χατα-. φάγεται πῦρ τὰς μοχλές σε. 

λ Ἄγῃ, Μ5, Ατπὶ. Ἐά, ἡ πωλῶσα] , καὶ ὙΠεορῆν, καὶ λαὲς] καὶ φυλας ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 40, 42) 49, ξ:, ό2, 68, 8), οι, ος, 97, 
1ού, Σ14, 147, 153, 1θς, 108, 228, 233, 238, 230, 240, 310. Οοιρὶ. ΑΙΔ. ΑΙεχ. ΤΒΕορΕγ!. Ατπι. Μ5. Ασω. Ἐά, δίαν. καὶ ἐφυλασσετ 30, 311. εἰ ἐγίδης ἩΠετοα. ἐν τοῖς φαρμάκοις αὐτῆς] α ἐν 130, 311. ἐν φαρμάκοις αὐτῶν τς 3. 

ν. ἸΙδὲ ἐγὼ---τλαντοκράτωρ, καὶ] αὶ σὰπι ἱηϊεττηθά, 24... Κύριος ὁ Θεὸς] α ὁ Θεος 68, 87, 91, 97, 130, 228, 310, 211. Οομηρὶ. ΑΙά. ὙΒΕΟΡΕΥ]. Οεοτρ. Ζοσείμμς Ἡΐοοα, «ὦ παντοκράτωρ] κα ὁ 87,01, 97.» 228, 310, 311. Οὐμῃρί. ΑΙά, ΤΠεορηγ.. τὰ ὀπίσω σου] τὰ οπι- σϑεν σου 26. ἐπὶ τὸ πρόσωπόν σου], το ΧΙ], 49, τού. Αἰεχ, καὶ βαλῶ ἐν προσώπῳ σε Αττη. Μ8. (Απη. Ἐά. 8ἱ. καὶ ὠποῤῥίψω τὸ πρόσ- ὡπόν σον.) καὶ δείξω ἔϑγεσι] καὶ δειξω ἐν εϑνεσι 228. τὴν αἰσχύ- γὴν σου] τὴν ασχημοσυνὴν σα 46, 49, 42, (40. ἴοτ. αἰσχημοσυνην) τοῦ. Οὐπιρί. ΑΙεχ. Ροπίς {δεῖν δηΐε δειξω 152. χαὶ βασιλείαις} και βασιλευσι 1ς 3. β 
ΝΙ. Καὶ ἐπιῤῥίψω] καὶ ἐπιγρέψω Οοπιρί. βῥελυγμὸν] ρταπιίει. 

τὸν 13. κατὰ τὰς ἀκαϑαρσίας σου] και τας ακαϑαρσιας σου 62, 959130, 1479 18ς, 240, 311. Αγῃ, Μ8. Ατῃ). Εά. καὶ ϑήσομαί σε] χαι ϑῆσωμαι δε 26. καϑισομαι σε (ῆπε καὶ) 98) 18ς. εἰς παρά- 
δειγμα] κ' εἰς 240. Ατη. Μ8. Αγ. Ἑά. 

ΨΗ. καταβήσεται ὠπὸ σΒ} , ἀπὸ σῷ Ατηι. ΜΒ8. Αττα, Ἐπ. Δει- 
λαία] - σὺ Ατη. Μ8. Απῃ. Ἐά, τίς ςενάξει αὐτὴν] τις ςεναξει 
απὸ σὰ ΠΠ1. Αττη. Ἑά, τις ςεναξει ἐπ᾿ αὐτὴν (ΧΙΙ. ἐπ’ ΓΩΔΓΡ.) 22, 36, 
51, 62, ος, 147, τϑς, (228. ἐπ᾽ ἴΏργὰ ἴογ.) 22, 238. τις ξεναξει ἐπ᾿ αὐτὴ 42. τις ξενάζει αὐτὴν οἱ. τσὖϑεν ζυτήσω---χορδὴν ἴῃ σοι. 
{ε4.} κηδξ φικταπε ςοη οἰ αίξοπόσι 411, αρίσπίση ἐἰογασ» ἦ Ηϊοῖοη. “πό- 
ϑὲν ζητήσω παρώκλ. αὐτῇ} πόϑεν φητήσομέν σοι παράκλησιν Αἴ]. 
Μ58. Αγηϊ. Ἐά, παράκλησιν] “- πρηνιχοι 8 8]. πη. «1. τσαρακλή- 
σεις ΑΙεχ. αὐτῇ] αὐτὴν 62, 147. 

ΥΠΙ. Ἑτοιμάσαι μερίδα 15] λ 22,23, 36, 42, ςι,62, 68, 87,01, 
95» 97» 1147 130, 147, 1ι8ζ, 228, 238, 240, 210, 311. ΟομρΙ. ΑΙά. 
ὙΒΕΟΡΆΥ]. ετοιμασας μεριδα τς3. ἐτοίμᾶσε μεριδα 233. Βαθεῖ ἰη- 
ἴεγ ὕποος Αἴοχ. ἀρμιόσαι χορδὴν] α ττά4. ἀρμόσαι χορδυς (ἢε) 
153. ὥρμοσον χορδὴν Οοτηρί. Βαδεὶ Ὁ Ἴ Αἴεχ, ἑτοιμάσαι 25] 
λα 23, (87. δάζογ. τηδγρ.) 91, 130, 311. ΟὐομπρΙ. Αγηη. Μ8. Ατπι. Ἐά, 
ἐτοιμᾶσε 233. ἑτοιμάσαι μερ. ᾿Αμμών] «ἄρια εἰονάαπι 2αγ; “ἔπιρποι 
Ηϊετοθ. μερίδα 25] μερις (22. υἱ νἱάοῖιτ, οοττ, τὴ, {δς, οἵ ἴῃ Ἑὰ.) 
23, 36, 42,49, κι, 62, 68, 87, 91, ος, 7, 114, 130, 147, 1ιδὃς, 228, 238, 240, 310, 311. (ΠΊΡ]. ΑἸά. ΑΙεχ. ΤᾺΕΣΟΡΗΙ. ᾿Αμμών] α Αγηι. 
Μϑ8. ἠἡ κατοικᾶσα] καὶ ἡ ος» τϑς. Οοπηρ. ἐν ποταμοῖς] ττοτάμους 
23. 68, 87, ΟἹ, 97, 130, 228, 230, 310, 311. ΑΙά, ὙΒεοραγ!. ὕδωρ 

ἧς ἡὶ ὠρχὴ] -Ἐ αυ- 
τῆς 42, τού. ΑἸεχ. ἧς ἡ ἀπαρχὴ 233. ἡ σὴ ἀαρχῆ (ος, ιτ8ς. υἱ νἱάε- 
ἴι7) 311. ἡ ἀρχη αὐτῆς 240. 

ΙΧ. Καὶ Αἰϑιοπία] α καὶ 22,23, ὅς, 68, 87, οἵ, ο5ν 07, 147, τ8ς, 
(228, δαΐογ. ἔιργὰ [1π.) 238, 310, 311. Οομρὶ. ΑἸά. ΤΒεορηγ!. ἰσχὺς 
αὐτῆς} ῥταρτηῖε. ἡ 22, 36, 4ο, 42,.49. 95. τού, τς3, 18ς, 108, (228. 
ἔιργὰ ἴϊη.) 233, 238. ΑΙεχ. ἰσχ. αὖτ. καὶ Αἴγυπῖος] καὶ Αἴγυπῖος 
ἰσχὺς αὐτῆς Ατῃγ. Εά. καὶ ἐκ---φυγῆς] εἰ πορ οβ βηὶς ἥηρισ τω : 
Ηΐετοθ. καὶ ἐκ ἔρη] καὶ εκ ἐγιν 23, 6, 36, 40, ςι, 68, οζς, 97, 130, 
18{,238,230,310,311. (ΟμΠΊρ]. ΤΙΘΟΡΉΥ]. Ατπι. Μ8. Ατηι. ΕΑ, 5[αν. 

νον: ἹΝ. 

87, ος, 97. 147, τϑς, 228, 238, 240, 3210. ΑΙά4. Απη. Μ5. 

ὄνοιχϑήσονται] ἀνοιγησονται 210. 

“ , [ω] 3 . Φᾷ “ ἈΘΗΙΎΨΝΙ ρὋ ΠῚ Ὑδὼρ περιοχῆς ἐκίσπασαι σεαυτῇ, χαι χαταχράτησον τῶν ὀχυ- 

ἢς, ἢπε καὶ, Θδοῦρ. καὶ οὐκ εςᾶι 42) 40, τού, 233. Αἰδχ. καὶ οὐκ ετὶ 147. τῆς φυγῆς] -ξ- σου ΧΙ], 26, 36, (4ο, υὲ νυ] ἀεἴυγ) 40, ςτ, ὅς, 
68, 87, οσ, 95, 97» τού, 130, 147,13, τϑς, 108, 228, 233, 238, 240, 310, 31:. (ὐοηγρί. ΑΙά. ΑΙοχ. ὙΠΘΟΡΗΥ]. δῖαν. της καταφυγῆς σου 230. τῆς φυγῆς αὐτῆς Ατηι, Μ8. Αται. ἙΕά. καὶ Λίδυες] ῥγαβυηΐει. Φκϑ᾽ 52. ργαπηῖτς, ὥκτ 26, ςι, 62, 95, 147, τι8ς, 238, 240, 210, ὥφδ᾽ καὶ Λιδες 68. ΑἸά. ϑῖαν. Οἴτορ. ργρεπηίῖες. Φωδ  αϑ. ὙΒΕΟρΡἢγ]. ρῥγϑ- τηῖϊε, καὶ Φὲδ ϑϊαν. Μοίᾳ. Ῥάωε εἰ Ζιιδγε: Ηἰετοη. ' 

Χ, Καὶ αὐτὴ εἰς] αλλ᾽ εἰς 240. ἀλλὸ καὶ αὐτὴ εἰς Ατηη. Μ8. (Δπη. Ἑάὰ. ἃ]. αὐτὴ δὲ καὶ εἰς.) εἰς μετοικεσίαν) ἐν αἰχμαλωσίᾳ (οπηρ!. πορεύσεται αἰχμάλωτος τε. τς 3. τοορευνεται αἰχμαλω- τος 310. τὰ νήπια αὐτῆς] α αὐτῆς Οοπιρὶ. ἐπ’ ἀρχὰς] επ᾽ αρ-. Χχαις 22,36, 42, ς 1,62, ος, 147) 18ς, 238, 240. ἐπ’ ἀρχῆς 23,07,1ς3. 
απ᾿ ἀρχῆς 40, ὅδ, 87, ΟἹ, 130, 228, 230, 110, 311. ΑἸΙά. ὙΓΒΕΟρΗγ!. πασὼν τῶν ὁδῶν αὐτῆς} α των ΧΙ, 233. Ὺ πάσων 22, 23, 36, ξΙ, 
62, οι, οζ, 130, 147, τϑς, 238, 230, 211. ὕφψρ»!. Ασγηι. Ἐὰ. α πα- σὼν τῶν 42. οδοντων ἀυτῆς 240. υἱαγεπ ἐγμς Ἡϊετοα. τὰ ἔνδοξα αὐτῆς] αὐτῆς 23. μεγιςᾶνες αὐτῆς] μεγιγανες αὐτῇ ο1. μεγιςα- γες αὐτῇ (οοΥγ. αὐτης) βαλουσι χλήρους 310. δεθήσονται) ργατηπί. 
καὶ 310. χειροπέδαις] ῥρταβπη, εν 23, 42, 310, 211. 

ΧΙ. Καὶ σὺ μεϑυσϑήσῃ] καὶ γε συ μεϑυσϑησὴ ΧΙ], 526, 40, τοῦ. 
ΑἸεχ. ἃ σὺ 130, 311. καὶ σὺ τοώσεις το Οσαΐςες ϑεγρὶ. καὶ ἔσῃ ὑπερεωραμένη] και ᾿σαρεωραμενη 87. ,» Ατη). Εά, καὶ ϑαμβηϑήσῃ 
5 Οὐαΐοεβ δεγρὶ!. ὑπερεωραμένη] ττἀρεωραμενη 23, 36, 40, 45, ει, 
62, 68, οἱ, ος, 97, 18ς, 228, 238, 230, 240, 310. ΟΟμη)Ρ]. ΑἸά. ὙΒΕΟΡΗΎ]. ὡς τταρεωραμενὴ 147. καὶ σὺ ζητήσεις} καὶ συφητησει 
62. και συζητήσεις τού. καὶ σὺ ἐπιζητήσεις Οοπιρὶ. α σὺ ΑΙά. 
ΟΠΊΠ65 (οαΐςες5 ϑεγρῖϊ. δἰ φινες Ἠϊεγοη. σεαυτῇ} εαυτὴ 23, 42, 
(228. ἴοτ,. εαντοι) 310. ΑΙά, εαυτῆς 97. εαυτὴν 14)η. καἄσιν] ἵνα 
σάσῃ ΟὐτΩρΙ. κι βε: Ηϊετοῃ. ἐξ ἐχϑρῶν] - σε 36, 45, ξι, ό, 68, 

ἐχϑρὼν 
σου ἽΠΕΟΡΒΥ]. αὐ ἐπίφείοὶς ἐμῖς. Ἡ]ετοη. 

ΧΙ, Πάντα τὰ] Α τὰ ΟοηρΙ. Πάντα τὰ---ἴχουσαι] καὶ πάν- 
τὰ τὰ ὀχυρώματά σε ὡς ὄλυνθος ( ϑγοβὰε) σύκης Αττη. Μ5. Ατηγ. Εὰ. 
συκαῖ} ῥγβυηῖττ. ὡς 22, 36, 97. 228, 233, 238. Οὐοτηρὶ. ΤΠΡΟρΡΗΥΪ. 
ὡς σὺ, καὶ ςτ, 62, 68, ος, (147. ἴοτ. σοι) ι8ς. ΑἸ4ά, σὺ καὶ τού, 211... 
ὡς καὶ σὺ καὶ 210. συκαῖ σχοπ. ἔχουσαι] ὡς σκοποὶ συκῆς Ατην. Εὰ. σχοπὲς ἔχεσα!] καρπες ἐχεσαι 68. ΑἸά. σκοτες ἔχέσαι 230. ἔχα- 
σαι ὀλίγϑους ΟΟπΠΊρ]. φια ργοίδς: ἠαῤεπι Ἠΐετου. ἐὸν σαλ.} αἵ ἐὰν 
σαλ. ττλ. ἘΔ. τεσᾶνται] ργεηήε. καὶ ΧΙ], 52, 26, 26, 42, 49, 
51, 62, ος, τού, 147, 153, 18ς, 198, 233, 2238. ΑΪδχ. ἔσϑοντος 
ἐσϑιοντος 22, 42, ς1, 62, Ι, (ος, ιϑς, ἔστ, αἰσϑιοντος) 130, 147, 248, 
230, 311. ᾿ 

ΧΠΙ. ὁ λαός σου] , ὁ 26. τοῖς ἐχιϑροῖς σου] ῥταθυηῖτί. καὶ ΑΙά. 
τούλαι!] ργασπηῖτε. αἱ 40, 42. 

καταφάγεται τοῦρ] ῥγαε ΠΗ. καὶ 22, 36, 40, 42, ξι, 62, ρος», τού, 130, 
147, τ8ς, 238, 311. ΟΟΠΊΡ]. ΑἸεχ. Αγηλ. Μ5. Ασῃ. Ἑά. Οεοτρ. αν. 
Οἴτορ. 

ΧΙΝ. ἐπίσπασαι σεαυτῇ] τερισπασαι σεαυτὴ 233. 
χράτησον] α και 40, 68, 87, (οτ. ἴΏρτα (οπῖρί, εἰρωνιχως) 97, 1οὅ, 1 ς3, 
198, (228. δάίογ, ἔαρτὰ 11π.} 233, 310, 311. Οὐοπρί. ΑἸη. ΑΙοχ. Τῇεο- 
ΡΗΥ]. τῶν ὀχυρωμάτων σου] Α σου24ο. καὶ συμπατήϑητι] χαι 

νν 

Ἁ 
καὶ κατάι- 



ΝΑΟΎΥ. Μ.ὔ 

ρωμάτων᾽ σόυ' ἔμδηϑι εἰς. πηλὸν; χαὶ συμπατήνητι ἐν ἀχύροις, χαταχράτησον ὑπὲρ πλίνθον, 

Ἐκεῖ χαταφάγεταί σε πῦρ, ἐξολοθρεύσει σε. ῥομφαία, καταφάγεταί σε ὡς ἀχρὶς, καὶ βαρυνϑήσῃ 
“- 2. - 3 : εν δ μα τ ἢ θὰ: δ᾿ “᾽ ΠΣ οἱ 34 

ὡς βρᾶχος. Επλήϑυνας τὰς ἐμπορίας σε ὑπερ τὰ ἄςρα τῇ δρανδ' βρδχος ὥρμησε, καὶ ἐξεπε-Ἅ 

τάσϑη. -᾿ Ἐξήλατο ὡς ἀπϊέλαξος: ὃ συμμικτός σου, ὡς. ἀκρὶς ἐπιξεδηχυΐα ἐπὶ φραγμὸν ἐν ἡμέρᾳ 

πάγους" ὃ ἥλιος ἀνέτειλε, καὶ ἀφήλατο,. καὶ ἐκ ἔγνω τὸν τύπον αὐτῆς" δαὶ αὐτοῖς. ᾿Ἐγύςαξαν 
Ἐγτίτν Σ ᾿ . γι . “4 »  ,ϑἋὶ᾽ δ δυνά , ον ἐφ ε ΄ λνς ἰὰ κς, 

αἱ «ποϊμένες σου, βασιλεὺς ᾿Ασσύριος ἐκοίμισε τὰς δυνάςας σου, ἀπῆρεν ὁ λαὸς σου ἐπὶ τὰ ὕρῃ, 

χαὶ οὐκ ἣν ὃ ἐχδεχόμενος. Οὐκ ἕςιν ἴασις τῇ συντριδῆ σου, ἐφλέγμανεν ἢ “σληγῆ σου, “πάντες 19. 

οἱ ἀκόοντες τὴν ἀγ[ελίαν σου, χροτήσουσι χεῖρας ἐπὶ σέ" διότι ἐπὶ τίγα οὐκ ἐκῆλνεν ἡ χαχία σα 

διαπαντός ; 

συμπατη 26. και συμπατει. 4ο, 49, τού, 153, 198. ΑΙεχ. καὶ συμ- 

πάτησον ὙΒΕΟΡΗΥΪ.: 

ϑὸν 228. 
ΧΥν. Ἐκεῖ- ῥομφαία] αὶ οὐπὶ ἱπϊεγηηεά. 68. ΑἸά.. καταφάγεταί 

σε τ᾿ --καταφάγεταί σε 29} α δἰτεπιτΓ. οὐπ) ἱπίετπηοά. 438. πῦρ] ὡς 

ἀκρὶς Οομρὶ. 

ἐν ρομφαια 87,91) 97. 228, 310. καταφάγεταί σε 29] ῥγορυμϊῖ. καὶ 

46, ςι, 62) 91, οὗ, 97, τού, 147. 18ς» 228, 310, 31:1. ΑΙεχ. Αστῃ. Ἑά. 

᾿ βγατηῖε, ἐκεῖ γὰρ ΑΙ4, ὡς ὠκρὶς] κα ὡς 62. καὶ βαρυνθήσῃ] και 

βαρυνθήσεται 26. και βαρυνθήσεται σε 233. καὶ βαρυνϑθήσῃ ὅτε. 

δὰ ἤη. ςοπ).7 αρργαυαδεγὶς φιαβῖ ὀγμελεις : περι ἐρ ΐσατε 4 ὀγμεάμς. ΗΙ- 

εἴοῃ. ὡς βρᾶχος] -- τληϑύυνϑῆτι ὡς βρεχος 23, ό2, 87.) 91, 147» 

410. ΤΙ ΘΟΡΗΥΪ. -Ἐ εδάδπ), ηἰἢ ὁ βρᾷχος, ΟΟπΊΡΙ. 
ΧΥῚ. ᾿Επλήϑυνας---τὸ ἐρανξ] α συπὶ ἰπιεττηεά, ΤἈεορηγ}. τὰς 

ἐμπορίας σου] κιτας 95», 18ς. ὑπὲρ τὰ ἄςρα} ὡσπερ τὰ αφρὰ 42, 

91. ὑπερ σαντα τὰ ἀςρα 68, 97, 228. ΑΙά. ὠὡσπὲρ ταᾶντὰ τὰ ἀφρὰ 

8). ὡσει τὰ ἀζρῶ 130,311. ὠὡσπὲρ τὰ ἄξρὰ τᾶντα 310. ὡς τὰ 

ἄςρα Οοτηρί. Αττι. Μ5. Αππη. 4. μεκε βεῖϊας Ἠΐετοθ. βρᾶχος ὥρ- 

μῆσε] ργαπηῖτε. καὶ Οοπιρὶ. . 

ΧΥ͂Ι͂Ι, Ἐξήλατο ὡς ἀτ]έλαξος] α Οοπιρί. ργαιῖτι. καὶ ὙΒΕΟΡΗΙ. 
ὡς ἀτ]έλαξος] ὡς ατγελεξος 22. (62. υἱ νἱάεῖυτ.) ὁ συμμικτός σου) 

α δ᾽ 23. οοπιπ βίμως πρις Ἡΐετοπ. ὡς ὠκρὶς ἐπιδεξηκυῖα] ἐπιξεδηκὼς 

ϑίδλυ. Οὗἶτορ. ἐπιδεδηκυῖα} βεξηκυια 239ς. ἐπὶ φραγμὸν] ἐπι 
φραγμα 42. Οοταρὶ. φὲν ἡμέρᾳ τάγους] ἐν πμεραις ταγου ΠῚ], 26, 

40, τοό, 228. ἐν ἡμέραις σαγες ΧΙ], τς3,233. ἐν ἡμερὰ ταγὲ 22, 

κατακράτησον 29} ῥτρετηϊ. καὶ 36, 42, 233,." 

438... καὶ κρατήσον τοῦ. ΤῊ ΟΡ. ὑπὲρ τολίνϑον] ὑπὲρ τὸν τλιν-᾿ 

ῥομφαία] μαχαιρὰ 43, 36; ς1, 62,93, 147, 18ς,240.᾽ 

ΚΕΦ, Π. 

τς. 

16. 

17. 

18, 

46, ςτ, ὅ2,955147, 1τ8ς, 198, 238. Οοπιρί. ΑἸοεκ. "πὴ ἀρόλωξθ] κὰὶ 
αφειλετο 2, 147. ΟΟπιρΙ. καὶ ἀφείλατο 68, τού, 130, 311. καὶ ἐκ 

. ἔγνω] καὶ οὐκ εγνωσθὴ 22, ς1) 62, ος, 147.) 188» (228. εχ οοττ. 88 αἵ. 
π1.) 238, 240. οὐκ εγνωσϑὴ 36. καὶ οὐχ ἐπεγνω 42. καὶ οὐχ εὐνὼ- 
σαν ((γ1140. σαν ρυπέξί5 ποῖδῖ.) 210. α ἐκ Απῃ. ΕἘά. τὸν τόπον αὐ- 
τῆς] ὁ τοπος αὐτῆς 22, 36, ς1, 9ζ. 18ς, 238, 240. ὁ τόπος αὐτῇ 62, 
14). αὶ αὐτοῖς} ἑαὶ ἑαὶ αὐτοῖς (αὶ ἴδο. ἰπῖετ πποο5.) ΑΙεχ... - 

ΧΥΤΙ. οἱ ποιμένες σου] λα σου 153. βασιλεὺς ᾿Ασσύριος] βασι- 

λεὺς Ασσυριων Χ]], 68, 87, 91, 97, 228, 310. ΑΙά, ΤΕΟΡΗγ]. ἐκοί- 
μισε] ἐκοιμησε ό2, 68, 87, Ιούό, 147. 233» 311. Οομρί. ΤἈΕΟρΗνΙ. 

τὰς δυνάςας σον] τες δυνατὰς σου Χ]], 22, 23. τας ϑυνατας 110. 
ἀπῆρεν] ἐπῆρεν 198. ὁ λαός σου] λᾶος σου (ροηΐξ ροξ ορη) 23. τον 
λαον σε οι. ἐπὶ τῶ ὄρη] α τα 40. ὁ ἐκδεχόμενος] -ἰ- σε 91. φαΐ 

Ψωκίρενει Ἡϊετοη. 

ΧΙΧ. Οὐκ ἔριν ἴασις} ργαπιῖα. καὶ 311. στρ. τῇ συντριδῇ 
σου] της συντριξης σε 91, 310. Οοπρὶ. ἄς, ἤπε σε, ος, τϑς. ἰφλέ. 

γμανεν] ἐφλέγμαινεν ὙΠΕΟΡΕΥ. ἐφλέγμανεν ἡ πληγή σου] ροπίε 
ἢλιὶπι δἀπῖε Οὐκ ἐξὶν 130, 311. ἐκρεῖ ρίαρα ἱμα; Ἡϊεῖοη. τᾶντες οἱ 
ἄκδοντες) ταντες οἱ ἀκεσαντες “6, 36, 40, 42, ς1, ὅ2, 91, ος, 97, 

τού, 130, 147» 153, 18ς, 228,233, 238, 240, 310, 311. ΑἸά, ΑΙεχ. 

ὙΤΒεορηγ!. τὴν ὠγ[ελίαν σε} τὴν ἐπαγίελιαν σε 68. τὴν ἀπαγίελίαν 
σου ΑΙά. κροτήσουσι] ργετηΐεῖ. χαρήσονται καὶ 40,153, 108. ῥγῶ- 
ταῖς. χάρησονται 233. κροτήσ. χεῖρας] τοόδι κροτήσεσι α Οὐάϊοες 
δεγρὶ. χεῖρας ἐπὶ σέ] ἐπι σὲ χριρας τοῦ. χεῖρα ἐπὶ σέ Αἰεχ. ἐπὶ 
κλάσιν σε 14. Οοὐϊοε5 ϑεγρὶ!. οὐκ ἐπῆλθεν) οὐχ ηλϑὲν 153) Φ40. 
μορ ἐγγμὶ Εϊϊοτοη. 



’ 3 ΄ ἈΝ ΄ ΄ 
. τότε ἐξελεύσεται τὸ χρίμα διεςραμμένον. 

᾿ ὙΒΕΟρΗΥΪ. 

ΠΑ ΜΒΑΚΟΥΝ. Η. 

Το λήμμα ὃ εἶδεν ᾿Αμξαχὃμ ὁ προφήτης. “Ἕως τίνος Κύριε κεκράξομαι, χαὶ ἐ μὴ εἰσακέσεις; 
, ’’ νΝ Νν 3 δ ΄ ν. 29 , ς Τ᾿᾽΄ὸμῪἜ ’, ΄ ν᾿ “Γ 2 7 
βοήσομαι «πρὸς σὲ ἀδικόμενος, χαὶ οὐ σώσεις; Ἵνατί ἔδειξάς μοι χύπους χαὶ πόνους ἐπιξλέπειν, 

ταλαιπωρίαν χαὶ ἀσέξειαν ; ἐξεναντίας μου γέγονε χρίσις, χαὶ ὃ χριτὴς λαμδάνει. Διᾶτδτο δι-- 

εσχέδαςαι νόμος, καὶ ὁ διεξάγεται εἰς τέλος χρίμα;, ὅτι ἀσεξὴς καταδυναςεύει τὸν δίχαιον, ἕνεχεν 

Ἴδετε οἱ χαταφρονηταὶ, χαὶ ἐπιβλέψατε, χαὶ ϑαυμά- 
ἰ ΓΑ 5 3 ΄ ’ » 3 2 ΄ 2 ρι οὸό “ ει ,.Ὁ [ΓΑ Υ 9 Ν᾿, 

σατε ϑαυμάσικχ, χαὶ ἀφανίσθητε" διότι ἔργον ἐγὼ ἐργάζομαι ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν, ὃ οὐ μὴ πι- 
.4 97 Φ ρ ΄ 4ὮᾳΝΔ 23 23 ’ .Ἶ ᾽’ λν»ν Ἤ ΄Ν - 

ςεύσητε, ἐάν τις ἐχδίηγηται. Διότι ἰδὲ ἐγὼ ἐξεγείρω τοὺς Χαλδαίους, τὸ ἔϑνος τὸ πειχρὸν, καὶ 
τὸ ταχινὸν, τὸ «πορευόμενον ἐπὶ τὰ πλάτη τῆς γῆς, τῇ χαταχληρογομῆσα! σχηνώματα οὐκ αὐτῇ, 
Φοξερὸς χαὶ ἐπιφαγῆς ἐςιν, ἐξ αὐτῇ τὸ χρίμα αὐτϑ ἕςαι, χαὶ τὸ λῆμμα αὐτῇ ἐξ αὐτῇ ἐξελεύσε- 
ται. Καὶ ἐξαλᾶνται ὑπὲρ παρδάλεις οἱ ἵπποι αὖτϑ, χαὶ ὀξύτεροι ὑπὲρ τὰς λύκες τῆς ᾿Αραξίας" 

χαὶ ἐξιππάσονται οἱ ἱππεῖς αὐτξ, χαὶ ὁρμήσουσι μαχρόϑεν, χαὶ πσετασϑήσονται ὡς ἀετὸς πρό- 

ϑυμος εἰς τὸ φαγεῖν. Συντέλεια εἰς ἀσεξεῖς ἥξει, ἀγϑεςηχότας προσώποις αὐτῶν ἐξεναντίας, 

χαὶ συνάξει ὡς ἄμμον αἰχμαλωσίαν' Καὶ αὐτὸς ἐν βασιλεῦσιν ἐγτρυφήσει, χαὶ τύραννοι παί- 

ΑΜΒΑΚΟΥΜ)]Ί Ἑρμηνεια Αδξακεμ τὰἜ τροφητα ος, τ8ς. Προφη- 
τεία ᾿Ανξακὰμ Απῃ. Μ5. Προφητεία ᾿Αμδακέμ Ατηι. Εά, “ἀδόαεξαπι 
Ῥιοράεικ ϑ5ῖαν. Οἰἶγορ. 

1. Τὸ λῆμμα] το λειμμα (ς ἱπῆ8) 26, 233. “7μιπιριεἴο (ἢς ἰπ.4) 
Ηΐετοη. Τὸ λῆμμα ὅτς. δά ἢη. οοη1.] μΑθεῖ 'π πιᾶγρ. τ8ς. ὁ εἶδεν] 
δ ιϑὲν 22. Οοπρ!. ᾿Αμδακὲμ] Αδδακεμ κι, 97, τού, 228, 310. 
ΑΙά. 

11. Ἕως τίνος] ἕως τότε Οοπιρί. Κύριε] Κύριος ΑΙά. α ὙΒεο- 
Ρδγ1. κεκράξομαι] κραξομαι 70. Ογη!!. ΑΙεχ. ἰΐ. γοό. καὶ οὐ μὴ 
εἰσακέσεις) καὶ ἃ μὴ εἰσαχκσης 22, 405) 70, 955) 106, 130, 18ς, 311. 

Οὐοπιρὶ. ΤΒΘΟΡΕγ]. καὶ οὐ μη εἰσαχεσὴ 506, 40, 42, ξΙ, 87, 91, 97» 

58,310. Οὐρεη. ἰΐ. ςςι. καὶ οὐ μὴ εἰσακάσει ΑΙ4ά. καὶ οὐκ εἰσ- 
ακάσῃ ΟΥτ]1. ΑἸεχ. ἱἱ ος. εἴ 4]. 
70,91, 95, 97» ιϑς, (228. Ροίίεα δαϊοτίρι. ἰπῖτα [1π.} 210. ΑἸὰ. ΤΉρο- 
ΡΒγ]. καὶ ἐὶ σώσεις] καὶ οὐ σωσης 25, 228. (πρὶ. καὶ οὐ μη σω- 
σεις 46, τού, 233. καὶ οὐ μὴ σωσὴς 36, ςι, ὅ2, 86, ος, 147, 18» 

2328. Ἥ με Οτΐρεη. Ι. εἰϊ, 
᾿ ΠΙ. ὩἹνατί ἔδειξάς μοι] ἵνα τί δέ μοι ἔδειξας Οήφεη. ]. οἷι. ἔδει- 
ξας μοι] τι. 22, 23, 26, 36, 40, 42, 49, ξ1, ὅ2, 86, ος, τού, 114, 130, 
147, 153, 18ς, 108, 233, 238, 230, 311. ΟΟμρὶ. ΑΙεχ. κόπους] 
α 240. κόπες---ἀσεξείαν] ἰαδοτες εἰ ἀἰοίογες, υἱάετε πιϊετίαπι οἰ ἐπιρίε- 

Ιαἴτηι ἢ Ὡς ἀϊνι, υἱ εἴαπι ἴῃ φυϊθυίάαπι (ὐοάϊοῖθιι5 Ογαεοῖβ. κόπους 
καὶ πόνες} πονους καὶ κοποὺυς 68, 70, 87. 91, 97. 228, 233, 230. ΑἸά. 

᾿ κόπους καὶ μόχϑους ΟἸΒτγίοϊ, ἱν. 282. ταλαιπωρίαν 

Ὀτϑου,ἶ. ἐπὶ 22, 36, 42) 5: 65, 86, ος, 147, 18ς, 233, 238, 240. ΑΙεχ. 

Οὔρεη. 1. οἷξ, ἐξεναντίας μ8} α με 65, γο. ΤΙ ΒεορὮγ!. εξεναντι μ8 
τς3. ὁ κριτὴς] - τὸ δῶρον Αττη. Μ5. δῶρα Ατπι. Ἑά.᾿ λαμ- 

ξάνει] -"- κρισιν 68, γ0, 97, 228. ΑἸά. 
ΙΝ. Διατᾶτο διεσκέδαςαι] διατουτο διεσκοταται 68. διεσκέδ, 

νόμος] ἰσεογαία εβ ἰες Ἡϊετοη. διεξάγεται] διεξαγάγεται Οομρὶ. 
κρίμα “7 κρισις 70. ὙΒΕΟΡΗΥ. κρίμα “-ρίμα 2.7] α αἰϊεπιῖγ. 

οὑπὶ ἰηϊοτπιοά. τ ς3. ΑΙά. ὅτι ἀσεδὴς] οτι ὁ ἀσεδης ΧΙ], 26, 36, 42, 
49, ςῖν (62. ἴογ. ἀσεῦεις) 70, 95» 97» 1ού, 147, 18ς, 228, 233» 238, 
410. ΑΙεχ. Ογη!!. ΑΙοχ. “1, )ς9. ὙΓΒεορΡἢγ]. καταδυναςεύει] κατα- 

ϑυναςευσει «τ. κατεδυνάςευε 3 (οάΐοε5 δετρί!. ἕνεχεν τάτε] ἐγεκα 
τατα 45. ἐξελεύσεται] διεξελευσεται 23, 130, 233») 311. 

ν. Ἴϑετε] εἴδετε Οομερὶ. ᾿ καὶ ϑαυμάσατε] -Ἐ καὶ ιδετε 36, 62, 
τὴν 9.» 1479 τ8ς, (228. εχ οοἴτ.} 238. -Γ ἐργώ Θεξ πὶ. τες. ς1- καὶ 

εἴδετε Οοπιρὶ. ϑαυμάσια) -ἰ- καὶ ἰδετε 233.  ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 11]. 717. 

καὶ ὠφανίσϑητε) α οι. ΟΥΠ]]. ΑἸεχ, 1. οἷς. (ΟΕ. ν. 723.) κα και 310. 

διότι ἔργον] κα ἐργον (αἀίοτῖρι. πιᾶγρ.) ΧΙ]. - ἕν Ατηι. Μ8. Απῃ. Ἐά. 
ἐγὼ ὁ ἐργάζομαι] α ἐγὼ (οἀϊοτίρε. πιᾶγρ.) Χ1Π. ὃ οὐ μὴ] αδος, τϑς. 

ὗ καὶ μὴ εχ σοττ. 310... τπιςεύσητε] τιςευσηται 26. ἐάν τις ἐκδιηγῆ- 

βοήσομαι ὃς. δὰ Άῃ. ςοηι.} α 68, 

ται] εαν τις ἐχδιηγηήσεται (οοττ. ἐκδιηγησηται) ΧΙ]. εᾶν τις ἐχδιηγει- 
ται υμιν 26. ὥς, ἤπε ὑμῖν, ςΙ, 233. “Ἔ ὑμῖν 42, 40, 62, 8ό, τού, 

130, (228. {υρτὰ 11π.} 239, 311. ΑΙεχ. Αστιν, Μ5. Ατπη. Ἐάὰ. (εογρ. 
5[αν. Μοίᾳ. κα 14). ἐκδιηγήσηται ὑμῖν Ογη!]. ΑἸεχ. ν. 723. 

ΝἹ. Διότι ἰδὲ] α ιδα 70. (86. δάζογ. πιᾶγρ.) διοτι ἐγω ιδὰ 130, 311. 
ὅτι ἰδὲ ΑΙεχ. ἐγὼ ἐξεγείρω] -ἰ- ἐφ᾿ υμας 26, τοῦ, 230. Αἰεχ. τς. 36. 
εγὼ ἐγείρω 44. εγω ἐξεγερω ὅ2,86, 147,13. κα ἐγω (6) 130,311. 

ἐγὼ ἐπειρω (ἢς) 240. ἐρο (μ(ξἰΙαδο Ἡϊετοη. τὰς Χαλϑαίες} -Ἐ τοὺς 

μαχῆτας ΧΙ], 26, 36, 40, (86. πιᾶγρ.) τού, 63» τοῦ, (228. εχ φοπτ') 
233, 2 309. ΑΙεχ. τὸ ἔϑνος --ταχινὸν] τυικρὸν τὸ ἔϑνος ταχυνὸν καὶ 

ταονηρὸν ὅν. Οἴἶτορ. τὸ τεικρὸν] το ταχινον 11], 26, τού, 1:3, τοῦ, 
2332. καὶ τὸ ταχινὸν] καὶ τὸ πικρὸν ΠῚ, 26, τού, 1:3, 198, 233. 
α τὸ 62, 147. καὶ τὸ τάχυνον ος, τιϑς. ἐπὶ τὰ σλάτη] ἐπι τὸ πλα- 
τος 1Π|, οό, 40, τοῦ. ἐπὶ τὰ πλατειὰ ό2. τὰ κατακληρονομῆσαι} 

τὸ κατακληρονομῆσαι 147. 

ΨΙΙ. Φοβερὸς---ἔξαι} φοξερὸν καὶ ἐπιφανὲς τὸ κρίμα αὐτῷ ἐξ αὐτῷ 

ἔσαι Αγ. Μ58. Αγ. Εά. ἔξαι] ἐξὶν 68, γο, 8), 91. 97. 228, 310. 
ΑΙ4. ὙΠεορηγ!. κα ις3. καὶ τὸ λῆμμα] και λοματι (Πς) 86, τηᾶγρ. 
αὐτῷ 3.1. τοΒ. ἐξ αὐτῷ 29] ἐξ αὐτῶν ΑἸά. ἐξελεύσεται} -Ἐ αὖ- 
τος ἑαυτω δικασει καὶ δογμαᾶτι εαντε ἐπεξελευσεται" τσαντὰ εἰς τλε- 
ὀνεξιαν ἡξει" ἡ τροσωψις τε σροσωπε ἀντῶν ἄνεμος χαύυσὼν 240. 

ΝΠ]. Καὶ ἐξαλδνται] καὶ εξαλλενται 9). καὶ ἐζελουνται 230. 
ὑπὲρ παρδάλεις] ὑπερ τσαρδαλιν 130, 311. οἱ ὃ ἵπποι αὐτξ] οἱ ἵπποι 
αντὼν 62) 68, 87, 147, 239, 310. ΑἸά. ὙΓΠΕΟΡΈΥΙ. οἱ ἡΡῈΟ; ἀντας 5: 
καὶ ὀξύτεροι---᾿Αραξδίας] α οὐπὶ ἱπίειτηεά, 91. καὶ ἐξιππάσονται) 
καὶ ἐξισπασονται 14). καὶ ἐξιππασαντο 311. κα καὶ (οπιρ!. οἱ 
ἱππεῖς αὐτὰ] οἱ ἱππεῖς ἀντῶν 42, 62, 86, 130, 147, 311. 5[αν. Οἴἶτορ. 
οἱ ἱπποι αὐτῇ ος, τιθ8ς. καὶ ὁρμήσεσι μακρόϑεν] καὶ εἐξορμήσεσι 
μακροϑὲν 40. Οοπιρί. καὶ πετασϑήσονται} καὶ περιταϑήσονται 
68. (ΑΙά. υἱ νἰάεζυτ.) Ροηῖξ πτετασϑησονται ροίξ φαγεῖν 153. ὡς 
οἰετὸς ὅζο. 84 ἤπ. οοη).7 α 7ο. ὡς ἀετοὶ ἐν προϑυμίᾳ ἐπὶ βρῶμα. το (ο- 
ἀΐοες ϑεγρί!. τρόϑυμος) α Απη. Ἑά. Βτεάεηςαπρ. εἰς τὸ φαγεῖν] 
ἔπι φαγεῖν ὦ. ἐπι τὸ φάγειν 36, ςτ, 62, (86. τηᾶγρ. οἱ ἴῃ Ἐά.) ος, 
147. ιδς, 238. εἰς φαγὴν 240. 

1Χ. εἰς ἀσεβεῖς} ἐπ᾿ ἀσεξεις Χ1Π|, (22. ἴογ. απ᾿) 36, 42, ς1, 65, 
8ό, ος.) 1ού, 1479 18ς, 233, 238. Αἰοκ. ἀνϑεςηκότας] αντιϑετηχο- 
τας 147. ησϑενικοτες 23ς. τροσώποις αὐτῶν] τρο προσωπὰ αὐτῶν 
ό5, (86. πιᾶγρ. υἱ ἰῃ Εά.) 147. 239. τροσωπὼ αὐτῶν ος,18ς. αἰχ- 
μαλωσίαν] ρταεπιϊτ, καὶ ο1. αἰχμαλωσιας 198. αἰχμαλωτές δῖαν. 

Μοίᾳ. 
Χ. Καὶ αὐτὸς] καὶ πτως 130. καὶ δτὸος 311. ἐν βασιλεῦσιν] 

᾿ [ 

κεν 40. ἐντρυφήσει] τρυφησει 56, 49, 70. ὙΒεορῆγ. καὶ τύραννοι] 

α τυρᾶννοι (αἀίοτῖρι, πιᾶγ.) Χ11. παίγνια αὐτὰ} ταιγνιον αὐτα 40, 



ΑΜΒΑΚΟΎ Μ. 

. δὼ ἜΣ ρ ΕῚ ᾽, 3 ΄ : Ν φ ἀν Ν ’ 5 οἱ 

γνια αὖτδ, χαὶ αὐτὸς εἰς πσὰν ὀχύρωμα ἐμπαίξεται, καὶ βαλεῖ χῶμα, καὶ κρατήσει αὐτὰ, 

τότε μεταξαλεῖ τὸ πνευμα, 

αὐτὸ, καὶ ἔπλασέ με τᾶ ἐλέγχειν παιδείαν αὐτὸ. 

χαὶ ἐπιδλέπειν ἐπὶ πόνες ὀδύνης" ἱνατί ἐπιδλέπεις ἐπὶ χαταφρονᾶντας ; παρασιωπήση ἐν τῷ 

Καὶ ποιήσεις τοὺς ἀνθρώπες ὡς τὸς ἰχϑύας τῆς ϑαλάσσης, χαὶ 

Συντέλειαν ἐν ἀγχίςρῳ ἀνέσπασε, χαὶ εἵλχυσεν αὐτὸν 
- ΕῚ φρο 3 “ Ψ ’ 8 2. 

ἐν ἀμφιξδλήςρῳ, καὶ συνήγαγεν αὐτὸν ἐγ ταῖς σαγήναις αὐτϑ' ἕγεχεν τέτα εὐφρανϑήσεται χαὶ 
Ἀ μ᾿ 7 9. -» Ὥ“  , Ὁ 2 ,. 

Ἔνεχεν τότε ϑύσει τῇ σαγήνη αὐτᾶ, καὶ ϑυμιάσει τῷ ἀμφιδλήςρῳ 

ς, “ὁ ὦ 3 9 οοὲὸὦ 39, 7 (ὃ 9. ̓  ὶ τὰ βρώ ἡῷῶ ἐχλ ΄ Δ ὃ ὦ δαλεῖ 

αὐὖτϑ, ὅτι ἐν αὑτοῖς ἐλίπανε μερίοα αὐὑτᾶ, ΧΑΙ τὰ βρώματα ἀυτ ἐχλεχτᾶ. ΔΙᾶτδτο ἀμφιοᾶλει 

χαταπίνειν ἀσεξῆ τὸν δίκαιον : 

ὡς τὰ ἑρπετὰ τὰ οὐκ ἔχοντα ἡγόμενον ; 

χαρήσεται ἡ καρδία αὖτ. 

καὶ διελεύσεται, καὶ ἐξιλάσεται" αὕτη ἡ ἰσχὺς τῷ Θεῷ μα. Οὐχὶ 

σὺ ἀπ᾽ ἀρχῆς Κύριε ὁ Θεὸς ὁ ἅγιός μου; καὶ οὐ μὴ ἀποϑάνωμεν" Κύριε εἰς χρίμα τέταχας 

Καϑαρὸς ὁ ὀφθαλμὸς τῇ μὴ ὁρᾷν πονηρὰ, 

δ - »ν᾿ο 9 γ᾽ 

τὸ ἀμφίξληςρον αὐτῶ, χαὶ διαπαντὸς ἀποχτέννειν ἔσϑνη οὐ φείσεται. 

ἘΠῚ τῆς φυλακῆς μου ςήἥσομαι, χαὶ ἐπιξήσομαι ἐπὶ “πέτραν, χαὶ ἀποσχοπεύσω τῷ ἰδεῖν τί λα- 

Ζ » ΣΝ ",ν},Ὶ᾽Ὺδδ» 92 ΟΞ 4 ΄ Ν 3. (9 Νιιϑ Νν .». "».. ψ᾿ 

λήσει ἐν ἐμοὶ, καὶ τί ἀποχριϑὼ ἐπὶ τὸν ἐλεγχῶν μου. Καὶ ἀπεχρίϑη πρὸς μὲ Κύριος χαὶ εἶπε, 
" ρΦ ᾽’΄ ζ ΄ ες 8 ΄ 9 » ὔ Μ) Ὁ , 3 

Γράψον ὅρασιν, χαὶ σαφῶς εἰς πουξίον, ὅπως διώκῃ ὁ ἀναγινώσχων αὐτά. Διότι ετι ὁρασις εἰς 3. 

153. εἰς τᾶν ὀχύρωμα) ὡς ταν οχυρωμα 147. ἐμπαΐξεται] ἐμ.- 

παιζεται 26, 70, τού, 238. Ργαεηλτ. ἐμπαίζων Απη. Μ5. Απη, Ἐά. 

βαλεῖ χῶμα] συνάξει χώματα Αται. Μ5. Ατπι. Ἐά. κρᾶτ-. αὖτε] 

κρατ. αὐτῶν 1.3. 
'ΧΙ. τὸ πνεῦμα] -“Ἔ αὐτα 22, 36, 42, ς1, ό2, 86, 1479 (228. ἔργα 

{1π.}) 228. πνευμα αὐτὰ 240. ἡ διάνοια αὐτῷ Ατπι. Μ5. (Ατπιῃ. Ἐά. αἱ]. 

᾿πνῶμα.) καὶ ἐξιλάσεται} και ἐξελειται 26. καὶ ἐξελενσεται 68, 9 ς» 

97, 1Ά8ς. ΑΙά, καὶ ἱλασϑήσεται Οοπηρ!. κα ὅν. Οἴἶτορ. ἡ ἰσχὺς] 

κἥτς3. τῷ Θεῷ μου] τω Θεὼ ἡμῶν 240. κα τῷ Θεῷ Ασηι. Ἐά. 

ΧΠ. ἀπ᾿ ἀπχῆς] Ἔ μου Χ11. ὑπάρχεις 153. Κύριε 1.1] Κυ- 

ριος 22, 51) 68, 70, (8). ἢς ἴῃη4) οἵ, 97, 153» 228,233. ΑἸά. Ογη!}. 

ΑΙεχ. ν. ςό8. Τπεορηγ. Κύριε ι"-ὦγίος μον] Τοοπιίπε ἔδεμς πιδῖα, 

 απᾶε πισις Ἠϊεῖου. ὁ Θεός} -Ὁ με 26. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. α ὁ οὐ, τϑς. 

- ἡμῶν Ογη!!. ΑἸοχ, 1. οἷς, Απτῃ. Μ5. Αγηι. Ἐά, ὁ ἅγιός μου] με 

ὃ αγιος 36, 42, ξ1,) 62, 95. 147, 1τ8ς, 238. κα ὁ ΑΙά, εἶ Οεοτρ. 

κ πη. Μ8. Απη. Ἐά. καὶ οὐ μὴ] α καὶ Οοαιρί. οἰποϑανωμεν) 

αποϑανομεν 70. ΤΒΕΟρΡΕγ. τέταχας αὐτὸ] τεταχας αντον ΧΙ], 26, 

46, 40, 42, 49, ς1,) 68, 7γο, 87, 919) 97. τού, 153, 108, 228, 233, 238, 

240, 310, 311. Οοηρῖ. ΑΙά. Αἰεχ. ἘΓΒοορΡἢγ}. τεταχας ἀντοις 130. 

}ογμ ὲ εν ἘΠετοη. καὶ ἔπλασε ὅτε. δὰ ἤη. οοπ}.}  7ο. καὶ ἔπλα- 

σέ με] και ἐπλῆσε με 239. καὶ ἔπλασάς με Ατηι. Μ5. Απῃ. Ἑά. 

τῷ ἐλέγχειν παιδείαν αὐτῷ} κὶ ἄγραν ἱπ ἀἰ(είρηπα εὐμς. Ἡϊετοη. 

πσαιδείαν αὐτῷ ] παιδείαν αὐτῶν 240. κα αὐτῷ ΤΠΕΟΡΗΥΪ. 
ΧΠΠ. Καϑαρὸς] καϑαρὸς ἐξὶν Θεοτρ. ὁ ὀφθαλμὸς] οφϑαλμος 

με 111, τού. -Ἡ σου 36, 42, 40, ς1, 705) 86, ος, τᾶς, 238, 240. ἸὙΠεο- 

ΡὮΥ]. Αἰτη. Μ8. Ασῃ Ἑά. οφϑαλμος σου 62, 147. (,28. σου δάϊοτ. 

(ρτᾺ [1π.} ΑἸοχ. κα ὁ 91,97, 153,310,311. Αἰὰ, τῷ μὴ ὁρᾷν] α τε 
49. κα μὴ Ατπι. Εά.. καὶ ἐπιδλέπειν] καὶ βλέπειν τοῦ. καὶ ἐπι- 
ξδλέπειν ἐπὶ ττόνες ὀδύνης εἰ αἰῥίοετε (μβεγ ἀοίογεπι ποι ροϊενὶς : ἘΠετοῦ. 
ἐπὶ πεόνες ὀδύνης} ἐπι πονες οὐ δυνησὴη ΧΙ], 22, (26, 62, 147. ἴοτ. δυνη- 
σε!) 36, 45, ςι, 70, 86, 87, 91) 95. τού, (130. υἱ νἱάεῖιγ) 18ς, 108, 
238, 310, 311. ΑΙοεχ. ΟἸυγίος. ν. ττό. εἰ αἱ. ὙΠΕΟΡΕΥ]. ἔς, ἤπο ἐπὶ» 
183. επὶ πόνες καὶ ἃ δυνησὴ ΕΧ οοττ. 49. ἔπι πονηρες ἃ δυνηση 68, 
97, 228. ΑἸά. ἐπὶ πόνον (οπιρὶ. εἰς ἀνομίας ἐ δυνήσῃ Ατπι. Μ5. εἰς 
τόνον ἃ δυνήσῃ Αττα. Ἐά, ἵνατι ἐπιξλέκεις} ινατι ἐπιδλεπὴς (Χ]]. 
εχ οοῖτ.) ΑἸά4. ΤΠεοργ]. τι ἐπιδλεπεις 22, ςτ, 62, ος. 1479 18ς. εἰς τι 
ἐπιδλεπεις 26, 42.409, 1ς3, 198. ΑἸεχ. Ογη}]. ΑἸεχ. ἢ. 68. ἕνα τὸ ([ο) 
βλεπης 70. τι ἐπιδλετῆς 86. εἰ ετι ἐπιδλεπεις τού. αἵνῶτι 233. τι 
βλεπεις 238. φατέ ποι αἰρὶεὶς Ἡϊετοι. 

καταφρονεντας 40, τοῦ. ΤΕΟΡὮΥΪ. 
Ομεγίοίς. ἐν. δόε. 

ἐπὶ καταφρονᾶντα } ἔπι τᾶς 

παρασιωπήσῃ] τταρασιωπήσεις 
ἐν τῷ ἄζο. δὰ ἤπ. ςοπ).} εμσε ἀευογαυενί ἐπερίμς 

}ωβίονενι (ε ἢ Ἡϊετοη. ἐν τῷ καταπίνειν] ἐν τῶ καταπιεῖν ΧΙ]. εν τω 

καταπονεῖν 240. ἀσεξῃ] α 49. τὸν ἀσεξῃ ΟΠ ιγίοί. 1. οἷ. τὸν δὲ- 

καιον} -Ἐ ὑπερ αντὸν 36, 40, 87, 91. -Γ υπερ αὐτο 62, 86, 147. 
ΧΙΝ. Καὶ ποιήσεις] καὶ καὶ τοοιησεις τς2. τῆς ϑαλάσσης] -ἰ- ἐκ 

ἔχοντας ἡγόμενον ΟἸτγίοῖξ. 1. 188. ἰν. 236.Ἡ καὶ ὡς τῶ ἑρπετῶ]} αὶ τὰ 
36, ξι,) 65, ος, τού, 147, 1τ8ς, 238. κως 70. καὶ ὡσεὶ ἑρπετὰ ΤΉΘΟ- 
ἀοτεῖ. '. 276. τῷ ἐκ ἔχοντα } α τὰ 22, 36, 40, τ, 68, ος, 07,9 147, 
ιϑς, 108, 228, 238, 210) 311. (ομηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. μη εἐχοντὰ 70. 

ὙἹπεοάοτεῖ. 1. οἷς. ὙΒΕΟρΡΕγ. τὰ μὴ ἐχοντὰ τού. 
ΧΨ Συντέλειαν] συντέλεια, 36, ξ1, 1ς3)238,24.ὅ..5υ ἀνέσπασε) 

᾿Ιηζογηηθά. 22. 

᾿ ΟὐΙΏΡΙ. εἰ ἑπεεπάε! Ἡϊετοπ. 

«Ἑ αὐτὸν 22, 36, 42, 51, 62) 86, ος» 114, 1475 18ς, 238, 240. ὧν- 

ἐσπασϑη 43. ὄνίσπασε--ἀμφιδλήξρῳ} α οὐπι ἱπίεττηθά. 40, 230. 

καὶ εἴλχυσεν αὐτὸν] καὶ αἀνηλκυσὲν αὐτὸν 62. καὶ συνειλκυσεν ἀντον 

86. καὶ ἀνειλκυσεν αὐτὸν 147. ἐν ὠμφιδλήςρῳ] -“ αὖτε 36, 42) ξ1» 

όα, ος, 114, 147, 18ς, (228. ἔργα 11π.} 233) 238, 240. Οοπηρὶ. Ἅπτ. 

Μ38. Απη. Ἑά. ἐπ χε μιο Ἠϊετοα. ἐν ἀμφιδλήςρῳ---αὐτὸν 29] οὐπὶ 
καὶ συνήγαγεν) κα καὶ Οοῃηρὶ. 

αὐτξ] εν ταις συναγωγαῖς αὐτε ὅ5, 86, ος, 1475, 18ς. ἕνεχεν τότε 

ὅς. τἀ πῃ. οοπ|.] α 62, ος, 147, 18ς. ροηΐξ ροΐξ σαγηνη αὐτῇ ἷπ 

σοι. 64. 86. φγορέεν' ἦος ἰκίαδέϊκν εἰ γαμάεῤἑ!; Ἡϊίετοτ. καὶ χαρή- 

σεται] και χαρισεται 26. 153. ἢ καρδία αὖτ} α 23, 91. Οοπιρὶ. 

ΧΥΙ. ϑύσει] ϑησει γο, τοό. ΤΠεορΕγ]. ϑυμιάσει Οοπιρὶ. ἐπιπιοὶα- 

υἷι Ἠϊειου. ϑύσει--ἀμφιξλήρρῳ αὐτϑ] ϑυμιασει τω ἀμφιδληρρω αυ- 

τα, καὶ ϑυμίασει τὴ σαγῆνη αὐτῇ Χ1Π. τῇ σαγήνῃ αὐτξ} τω ἀμφι- 

δληςρω αὐτὰ 23,26, τού, 1ς3, 108, 233. ΑἸεχ. καὶ ϑυμιάσει] και 

ϑυμιαση 46. ενεκεν τατα ϑυσὴ 86. καὶ αὶ ϑυμιᾶσει 311. καὶ ϑύσει 
τῷ ἀμφιδλήξρῳ αὐτῇ} τῇ σαγηνη ὥὺτὲ 

23, 26, τού, 1ς3, 198, 233. ΑΙεχ. ὅτι ἐν αὐτοῖς] οτε εν ἀντοις 68, 

8),),919)9979310. ὁτι εν εαὐτοῖς 229. ἐλίπανε) ελιπᾶναν τοῦ. μερίδα 

αὐτῷ] ργαπιῖτε. τὴν 36, 51) 238. καὶ τῶ βρώματα αὖτε} α (ΧΙ. 

δάϊοτρι. πιᾶγρ.) 62. καὶ τὰ ἀρωμᾶτα αὐτῷ 70. 
ΧΥΠΙ. ἀμφιδαλεῖ  εκκαινωσει 86. τιᾶγρ. βαλεῖ Οοπιρί. εαραπ- 

ἀϊε Ἐϊετου. τὸ ἀμφίδληςρον αὖτ] αὶ το 23, 70, 87, 9197» 130», 258, 

411. Οοπιρὶ. ΑΙἸά. ὙΠεορην}. μαΐχαιραν αὖτε 86. τηλΓΡ. αμφιδλη- 

ξρον αὐτὰ (οοῖτ. αὐτες) 310. καὶ διαπαντὸς] α καὶ 23. ὠποκτίν- 

νειν] ἀποκτενειν (22. οοττ. πὶ. γθο, υἱ ἰπ Εἀ.) ςτ, 68, 7ο, τού, 130, 228, 

233.311. ΑΙά. ἀποκτενεῖ 42, (40. εχ ςοττ.) 62, 86, 147. αἀποχτει- 

νεῖν 9.5.9 1ς3,) 18ς. ΟΟπ)ρ]. ΑΙεχ. . ἔϑνη}) λ 130, 311. οὐ φείσεται] 

Ργϑο πη, καὶ 42. ποη οε!. Ἡϊετοη. 

Ἱ. Ἐπὶ τῆς φυλακῆς] εν τὴ φυλακὴ τηᾶγρ. 86. ςήσομαι} ςησω- 

μαι 62. καὶ ἐπιδήσομαι) λα (αὐίοηρῖ. τρᾶγρ.) ΧΠ. καὶ ἐπιδήσο- 

μαι--ἐν ἐμοὶ] καὶ ὠποσκοπεύσω τί λαλήσει ἐν ἐμοὶ Κύριος ὁ Θεὸς Οήἥ- 

ξεη. 1.339. ἐπὶ πέτραν] ἐπι πετρας 70. Ἐ ΒορἈγΐ. δια τὸν πέτρον 

(ἄρτια {οήρι. 80 αἱ. π".} 91. καὶ ἀποσκοπεύσω)] και σχοπευσω 98» 

1τ8ς. ἵνα σκοπεύσω 8ϊῖαν. Οἶτοφς. ὠκοσκοπεύσω--ἐν ἐμοὶ] ὠποσκο- 

πεύσω τί λαλήσει Κύριος ἐν ἐμοὶ Ῥτοςορ. ἴῃ Οἵ. Νῖο. ἴοπι. ἱ. Ρ. 931. 

τῷ ἰδεῖν] τῷ εἴδειν Οοπιρ!. τί λαλήσει] τί λαλήση ΟοπΡ]. ἐν ἐμοι! 

- Κύριος τοῦ. -Ἐ Κύριος ὁ Θεὸς Αἴδμδῃ. 11, το. ἐπὶ τὸν ἔλεγχον 

μου] ρος τὸν ἐλεγχον μου 230. ἫΝ 

11. Καὶ ἀπεκρίϑη--εἶπε] καὶ ὠποκριϑεὶς εἶπε Κύριος τρὸς μὲ 

Οοπρὶ. τρρὸς μὲ Κύριος} Κυριος τρος μὲ ΧΙΙ, 26, 42,49. τού, 130, 

233) 310, 311. ΑΙεχ. Γράψυον] γραφον 147. ὅρασιν ορασ "ἢ 68, 

87,97, 310. ΑΙά. τὴν ὅρασιν ταύτην Αττι. Μ5. ΑΥτῃ. ἘὰΔ. καὶ σᾶ- 

φῶς] κα καὶ 22, 36, 40, 42, ςἴ, ό2, 86, 95, 147, 18ς, 228, 238, 239. 

Οοπῃρὶ. Ἑυζεῦ. Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ. 276. Απη. Μ8. Ασαι, ἘΔ. εἰς τὺ" 

ξίον] ἐπι τυξιον ΧΙ], 23, 46, 49, τού, 1 ς3, 108. Αἰοχ. εἰς ἐπίξιον 86. 

ἐν τουξίῳ Ἐυΐεδ. 1, εἷς. ὅπως διώκῃ] σπως γινώσκει 26. οπως γνωθῆ 

κι. οπὼς διωκει 7ο. ὃ ἀναγινώσκων αὐτὰ} α αὐτὰ 240. Ἀπ, Εα. 

Β͵γεαοηοαπρ. 

ΠΙ. Διότι ἔτι] αὶ ετὶ 23, 240. Τποοραγῖ. ὅτι ἔτι ΑἸεχ. ὅρασις] 

ἐν ταῖς σαγήναις ἡ 



ΚΕΦ.ΊῚΙ. 

10. 11. 

12; 

13. 

14. 

͵ΑΜ) ΒΑ ΚΟΎ Μ. 

ἈΝ, κ᾿ 3 ρ8 3 ΄ Η΄ » ΄ 9 ᾿ ε ς ΄ 3 ῶ χαίρον, χαὶ ἀνατελεῖ, εἰς πέρας, Χαὶ οὐχ εἰς χενόν" ἐὰν ὑςερήση, ὑπόμεινον αὐτὸν, ὅτι ἐρχόμενος 
ὥρ ζ ῷ ; “ 3 “-ς͵ “Γ΄. “,΄,᾽ς ΣΟ ἥξει, χαὶ οὐ μὴ χρονίση. ᾿Εὰν ὑποςείληται, ἐχ εὐδοχεῖ ἡ Ψυχῆ μου ἐν αὐτῷ" ὁ δὲ δίκαιος ἐκ 

΄ ΄. ς δὲ ΄΄ Ν ΓΙ ΣΝ Φ ΝΝν 0." Ν . ἢ ἃ π“ἰςεώς μου ζήσεται. Ὁ δὲ χατοιόμενος, χαὶ χαταφρονητῆς, ἀνὴρ ἄλαζων, ἐϑὲν μὴ περάγηῃ" ὃς 
3 ΄ ᾿χαϑὼ Ὑ δι νν “ΙΝ 8 »Ὁ Ὁ ες ΄ . 5»... - ν απ αν 

ἐπλάτυνε χαϑὼς ἄδης τὴν Ψυχὴν αὐτϑ, χαὶ ὅτος ὡς ϑάνατος οὐχ ἐμπιπλάμενος, χαὶ ἐπισυνάξει 
» δΑνιἂωρ ΄ Ἂ» ", 9 ᾿ "ἡ ὃΝἙ ’ ΟΝ, γ΄... 8" ρ᾿ ’ ἐπ᾿ αὐτὸν “σάντα τὰ ἔσϑνη, καὶ εἰσδέξεται “ρος αὐτὸν “σάγτας τοὺς λαδὲῥ. Οὐχὶ ταῦτα πσάντα 

9 3. “Ὁ Ἂ ΄ ςς ’ 3 ᾽. 9 'Ὁ ν. »"» "0 ϑ"» ε 

χατ᾿ αὐτῷ «“αραδολὴν λήψονται, χαὶ πορόδλημα εἰς διήγησιν αὐτῇ. χαὶ ἐρᾶσιν, Οὐαὶ ὁ πλη- 
᾽ὔ ε Γ᾿ 9». ΜΨ ϑ ΟΦ ΄ ιν ; 2 κὋ δὼ ε : ϑύνων ἑαυτῷ τὰ ἐκ ὄντα αὐτῇ ἕως τίνος, χαὶ βαρύνων τὸν χλοιὸν αὐτῷ ςιδχρῶς. ὝΟτι ἐξαΐφνης 

2 2 δώ 9Χ ΝΣ Ζ ς » 7270. ΄ ν.»ν 3 ἣν » .-ω ἀναςήσονται δάκνοντες αὐτὸν, χαὶ ἐκγήψαεσιν οἱ ἐπίδαλοί σου, χαὶ ἔσῃ εἰς διαρπαγὴν αὐτοῖς. 

Διότι ἐσχύλευσας ἔϑγη πολλὰ, σχυλεύσουσι “πάντες οἱ ὑπολελειμμένοι λαοὶ, δι᾿ αἵματα ἀνθρώ- 
ὲ “2 ἄρ ξ΄ Ν᾿ ρ᾿ ᾿ : . ρ 

πων, χαὶ ἀσεξείας γῆς χαὶ “σόλεως, χαὶ πτάντων τῶν χατοιχόντων αὐτήν. ἊΩ ὁ πλεέονεχτῶν πλε- 
᾽ - " ,᾿, 39 “Ὁ ρ᾿ ΄ 3 Ω ,, 9 "Ὁ  , ρ 3 Ν “2 

νεξίαν χαχὴν τῷ οἴχῳ αὖτϑ, τῷ τάξαι εἰς ὕψος νοσσιὰν αὐτϑ, τὸ ἐχσπασσῆναι ἐχ χείρος χαχων. 

Ἐδελεύσω αἰσχύνην τῷ οἴχῳ σου, συνεπέρανας «φολλὲς λαὸς, χαὶ ἐξήμαρτεν ἡ ψυχή σε. Διότι 

λίϑος ἐχ τοίχου βοήσεται, χαὶ χάνϑαρος ἐκ ξύλε φϑέγξεται αὐτά, Οὐαὶ ὁ οἰχοδομῶν «πόλιν ἐν 

αἵμασι, καὶ ἑτοιμάζων “πόλιν ἐν ἀδικίαις. "Οὐ ταῦτά ἐςι «σαρὰ Κυρία ππαντοχράτορος ; καὶ ἐξέ- 
λίπον λαοὶ ἱκανοὶ ἐν πυρὶ, χαὶ ἔϑγη πολλὰ ὠλιγοψύχησαν. Ὅτι ἐμπλησθήσεται ἡ γῆ τῇ γνῶ- 

ορᾶσεις 110. εἰς καιρὸν] -- μᾶκρον 22, 36,42, ςτ, 62, 86, (οι, 228. 
ἔυρτα 1|π.} ος, 147, 18ς, 238, 24... καὶ ἀνατελεῖ] καὶ αἀνατελεῖς 

ό2. εἰς τέρας] ἐσπερας ξι. εἰς ἐσπερᾶς τοό. καὶ ἐκ εἰς κενόν] 
και οὐκ εἰς καινον 62, 147, 233. ἐᾶν ὑςερήσῃ] εᾶν υξερησει 26, 62, 
147. τλὴν ἐὰν ὑςερήση Αττη, ΜΒ. (Ατπι. Ἐά. 4]. ἐὰν δέ.) ὅτι ἐρχό- 
μένος} οτι ὃ ἐρχόμενος ος, 130, 18ς, 311. Εὐΐεῦ. 1. οἶς, ΑἸΒδη. ἢ. 8 ςο. 
ὙΒεοραγ. ἔτι μικρὸν ὁ ἐρχόμενος (γι. ΑἸεχ. 1]. 134. οἱ 4. καὶ 

, ᾿Φὃ μὴ χρονίσῃ] α μὴ 23. καὶ οὐ μη χρονησει “6. καὶ οὐ χρονιεῖ 42. 
ἈΑιδδη. Ογπ!]}, ΑἸοχ. 1. οἶς. καὶ οὐ χρονήσει 62, 147. και ᾿ χρονισει 

86. καὶ ὁ μὴ χρονιεῖ ὙΒΕΟΡΗγΙ. 
ΙΝ. ᾿Ἐὰν ὑποςείληται) εαν ὑυποςελειται 147. δὲ τειγαχεγὶ! (5 ΗΙ- 

οἴου. ἐν αὐτῷ] ἐπ᾿ αντωος, 18ς. ὁ δὲ δίκαιος} “Ὁ με 26,36,.42, 40, 
68, γο, 86, 87, 91, 97, 228, 240, 310. ΑΙά. (Αἴεχ. Ἰηῖεγ ὑποο5.) ΟἸδη,. 
ΑΙεχ. Ρ. 432. ΤΒεορηγ!. Αττη. Μ5. δ[αν. Οἴτορ. ὅτι ὁ δίκαιος το (ο- 
ἀϊςεβ ϑεγρὶὶ. ἐχ πιγεώς μ8} μὲ 26, 26, 40, 42, 40, 68, 86, 8). 91, 
97, 1ού, 130, 1ς3, 18ς, 228, 240, 310, 211. Αἰά, Οἴει. ΑΙεχ. 1. οἷζ, 

ΟἸγίοῖι. ἰκ. 446. Ὑεοραγ!, (Ατηι. Μ5. μαδεῖ Ἰηΐετ [1π. ἃ ῥγίπι. τ.) 
Αγ. Ἐά. σεογρ. ϑιαν. διδεῖ μου ἰῃ οδαγαέϊ. πιίη. Αἰθχ. 

Ψ. Ὁ δὲ κατοιόμενος} ὁ δὲ κατοιωμενος 26, 130, 311. ὁ δὲ υπερ- 

ηφανευομενος τηᾶΓρ. 8Ὁ 8]. π). τοό. καὶ καταφρονητὴς] καὶ ὁ κατα- 
φρονητης ΧΙ], 36, ςι, 238. ἐϑὲν μὴ τσεράνῃ] αϑὲν ᾧ μη σερανὴ 22, 
46, 45, 49, ςῖ, 65, 86, ος, 147, τϑς, (198. εχ Τςοττ.) 238. Οοηρὶ, 
ϑὲν μὴ περανει 68, 97. ΑΙά. ἢς, ργαπη Ὁ καὶ, 7γο. ὙΒΘΟΡΆΥ]. αϑὲν 
μὴ ὑπερανὴ τού. 59:ν οὐ μὴ περανει (ἐ ἴωργὰ [1π.) 228, ἤς, πἰῇ ἐδὲν, 
Αἴδδπ. '. ὅς. καϑὼς ἅδης] καϑως ὁ αδὴς 26, 36, 42, 49, ς1, 62, 
94, λοό, 130, 147, 18ς, (228. ὁ ἔργα 11π,}) 238, 311. Οοπιρί. ΑἸεχ. 
καὶ τος] και αὐτος 22, 36, ςῖ, 62, 86, ος, 147, 18ς, 233, 238. καὶ 
ὅτως 110. Αἰά, ὡς ϑάνατος) ὁ ϑανατος 68, 97, 228, 310. ΑἸΙά. ὁ 
ϑανατος σου 87. ἐκ ἐμπιπλάμενος) κα ἐκ 70. ὙΠΕΟΡΕΥ. καὶ ἐπι- 
συνάξει] και συναξαι 7γο. καὶ συνάξει Ὑεοραγ͵. ἐπ᾽ αὐτὸν] τρος 
αὐτὸν ΧΙ], 42, 36, 42, 40, ς1ν 62, ος, τού, 147» 153, 18ς, 108, 233, 

“438. Οοιηρί. ΑΙεχ. ΤΓΠΕΟΡΗΥΪ, εἰς αὐτὸν 26. σρος ἑαυτὸν 70. παν- 

τα τὰ---τσρὸς αὐτὸν] αὶ οὑπὶ ἱπίεγπιοά, 238. καὶ εἰσδέξεται] και εχ- 
δέξεται ος, τι8ς. καὶ δέξεται Οομρί. τυρὸς αὐτὸν] εἰς αὐτὸν 130, 
311. ὥρος ἑαυτὸν 70. ΤΉΚΟΡΗΥ. τᾶντας τὲς λαδ] παντὰ τὰ 
εϑνη 86, τς3. (198. εχ οοττ, υἕ νἱἀείυγ.) πάσας τὰς φυλάς ΑΥτη, 
Μ8. (Απη. Ἐά. αἱ]. υἱ πα Ἐἀ.) 

ΨΙ. Ταῦτα πάντα] ἴτ. 49, ὅ2, 14). κατ᾽ αὐτῇ παραβολὴν] 

παραβολὴν κατ᾽ αὐτὰ ΧΙ], 22,26, 36, 42, ςτγος, τού, 130, 1ι8ς, το8, 
233, 238, 311. Οοπιρὶ. Αἰεχ. α κατ᾽ αὐτα (φαἀζοτίρι. πιᾶγρ.) 49. τὰ 
κατ᾽ αὐτῇ τταραξολην' κατ᾽ αὐτῶν 62, 147. -ἰ- κατ᾽ αὐτὸν 86. παρα- 

ἔξολας κατα σου 1ις3. λήψονται] ληψεται 239. καὶ τρόδλ. εἰς 

διήγ. αὐτῷ] καὶ αὐτὸν πτροξαλᾶσιν εἰς διήγησιν Απτη. Μ8. Ατπι. Ἐά. 

εἰς διήγησιν αὐτϑ] εἰς διηγημα αὖτε 45. Οὐπηρί. ἑαυτῷ] α 240. 

αὑτῷ ΑΙεχ. Ογτῖ!. ΑἸοχ. 1.439. τῶ ἐκ ὄντα αὐτξ] τα εκ οντα αυ- 

τω 26, 1ς3, 228. τὰ οὐκ οντὰ ἑᾶντε 31ο. ἕως τίνος ὅζο. δὰ Άη. 

(ςοη}.} ψίψκε φαο σρρταυα! ἐούφκεηι (μασι φγαυδεν ἢ Ἡ]ετοη. καὶ ἕως 

τίνος βαρυνεῖ τὸν κλοιὸν αὐτῷ σιδαρότητι Ατη. Μ5. ΑΥπι.. 4. τὸν 

χλοιὸν αὐτῷ] α αὐτα 43. τὸν καχὺν πηλὸν χαϑ' ἑαυτῷ (οΙΡ]. τὸν τη- 

λὸν αὐτῷ Ογτ]}. ΑἸεχ. 11,442. ςιξαρῶς] οτι βαρος τοό. α (ΟπρΡΙ. 

ΨΙ1]. ἀναςήσονται] ἐξαναςησονται 42, 36, 40, 42, ςτ, 62, 68, 86, 

νγοεσ. ΙΝ. 

οζ, 147, ιτι8ς, 228. (ουῃρὶ. αναξησονται τοό. δάκνοντες αὐτὸν] 
Ργϑογηϊττ, οἱ 40, 70, 153. ΟΥΠ]]. ΑΙεχ. 1. οἶς, ΤῊςορΡαγ]. φάγοντες αὐ- 
τὸν Αττη. Μ8. Ατη). Ἑ4ά. οἱ ἐπίδελοί σε] οἱ ἐπιξουλοι αυτε 86. εἰς 
διαρπαγὴν αὐτοῖς] αὐτοῖς εἰς διαρπαγην 22, 36, ς΄, 62, 86, ος, 147, 
1ι8ς, 238. εἰς διαρπαγὴν αὐτῶν Ογηϊ!. ΑἸεχ. {ϊ. ζοι. 

ΝΠ]Ι. Διότι ἐσκύλευσας} διοτι συ ἐσκυλευσας Χ1]1, 22, 26, 36, 40, 
.. 42, 49, 62, 68, 70, 86, 87, 91) 959 07. τοῦ, 1ς3, τ8ς, 198, 228,23, 

238, 230, 310. Οοπρὶ. ΑἸά, Αἰεχ. Ουη!}. ΑἸεχ. 111, 439. ΤΙ ΒΕΟΡΉΥ]. 
Ατπν. Μ8. Απῃ. Ἑά. Οϑοΐρ. ϑδν. διοτι συνεσχυλευσας 147). Οκὶᾳ 
“π᾿: ἐχφρο αὶ Ἡϊετοη. σκυλεύσασι] - σὲ ΧΙ], 22,23) 26, 36, 40, 42, 
49 51, όω, 68, γο, 86, 87, οἵ, οζ, 97. τού, 147,13, 18ς,) 228, 228, 

240, 310. (πΠΡΪ]. ΑΙά4, Αἰεχ. Ογη!]. ΑἸοχ. 1, εἰς. ΤΠεορῆγ!. Ατ. Μ5. 
Αγηι. ἘΔ. δῖαν. Οἴτος. ὀχ ροϊϊαδεμ 6 Ἠϊετοθ. οἱ ὑπολελειμένοι ] οἱ 
καταλελειμμένοι φό. Οοπιρ. λαοὶ] λας 68, 87, οἵ, 97, 3210. ΑἸ]ά.᾿ 

δι’ αἵματα ἕζο. δὰ ἢπ. οοπι.}. 24ο.. δι᾽ αἵματα ἀνθρώπων] δὲ αι- 
μᾶτος ανϑρωπὼν γο, 128. ΤἬΣΡΟρΡΗγ. καὶ ἀσεξείας] και ἀσεξειαν 
42, (86. πηατρ.) 233. ΑἸΙεχ. καὶ εὐσεδειας τι8ς. καὶ πόλεως] και 
απο τολεὼς 62, 86, 147). καὶ τσολεὼων 70. ΤΠΡΟΡΗγ. αὐτὴν] αὐτῶν 
ιοό. ἐν αὐτὴ 233. 

ΙΧ. Ὦ ὁ πλεονεκτῶν] ὡς τλεονεκτων 62, τοό. κω 70. δαὶ ὁ 
τολεονεχτῶν (ῆς ἰη4) Αττη. ἘΔ. Βγειεησδπιρ. ἑαὶ τοῖς κλεονεχτῆᾶσι 
δῖαν, Οἷἶτορ. τολεονεξίαν κακὴν] τ. γο. ΤΒΕΟΡΗΥ. τῷ οἴκῳ αὖτε] 
τῷ οἴκῳ αὐτῶν ϑῖαν. Οἴτος. τῷ τάξαι} α τὸ ος. τι8ς. τὰ σαταζαι 
130. νοσσιῶν αὐτῷ] νοσσιὰν ἑαυτῇ 629) 14). τ8 ἐκσπασθῆναι) τὰ 
ἐχπαόϑηναι (0) 11. τοῦ σκεπασθϑηναι 68, 70, οἵ, 07, 310, ΑΙά, 
ὙΠΕοργ. τα ρυσϑήναι 86. τῷ σπασϑηναι 230. : 

Χ, ᾿Ἐξουλεύσω---οἴκῳ σου] α οὐπὶ ἱπίοπηεὰ, γο. συνεπέρανας] 
εον μν ὲ Ἡΐδτοη, ᾿ πολλὲς λαὲς] τ. ΧΙ], 22,23, 26, 36, 42, 49, 
ξι, ὅ2, γο, 86, ος. τοό, 130, 1475) 153» ιτι8ς, 1908, 233, 238, 311. 

Ο(οπιρί. Αἰεχ, ΤΠεορηγὶ!. 
ΧΙ. ἐκ τοίχου] εκ τεὲ τοίχου τοῦ. 

490. αὐταὶ] τανταὰ 26. 
ΧΙ]. πόλιν] πολεις (ῆς ἰη4) τς3. ἐν αἵμασι] ἐν αιματι τού. ΑΙά. 

ΧΙΠ. Οὐ ταῦτα] -Ἑ τσᾶντα Απη. Μ5. Αγη. Εὐ., σαρὰὼ Κυ- 

ρίου] τταρα Θεκ 153. λαοὶ] δῖ5 Τογῖρι, 68, ἱκανοὶ} τσολλοι 42. 

βοήσεται] βοὰ ΟἸμγίοί, νί, 

Οομρί. Ατ. Μ8. Ασπι. Εά. ῥγαιηῖ. πολλοι 70. ΤΠοΟρηγ,. καὶ 
ἔϑνη δζς, δὰ ἤη. φοπ|.] εἰ ρεπίες πιμϊα σοαπρυβαίς (πὶ. Ἡΐετοθ. ἔϑνη 

πολλὰ] α 1ξ2. ὠλιγοψύχησαν} ὠλιγοψυχησεν 36, 65, 86. (ος, 
ιϑς, ἔογ. ολιγ.) 238. ωλιγοψνχισεν 147. ργδεπηετ. καὶ ΟΟπρὶ. 

ΧΙΝ. Ὅτι ἐμπλησϑήσεται] και Ἐνεπλησϑὴ 1. οτι ἐνεπλησϑη 

ΧΙΙ, 26, 40, 40, (86. πιᾶγρ.}) τού, τ ς3. 198, 233. Απη. Μί5. Ατγη). Εά. 
οτι τλησϑήσεται 22) 23») 36, 42, ς1, 62, 68, 87, οἵ, 9ς,) 979 147. ι8ς; 
228, 238, 310, 311, ΟΟηρΪ. ΑἸά. ΟἸ γος. 111, ος. χὶϊ. τ4ς. ἡ γᾺ] 
ἡ συμπασα γὴη ΧΙ], 26, 40, 49, (86. ἡ συμπασα πιᾶτρ.) τού, 13, 198. 
Αἴεχ. ἡ συμπασα 433. Ρτγαπη, πᾶσα Οεογε. δἰᾶν. τὴν δόξαν 
Κυρίς] τὸν Κυριον 26, γο, 24ο. ΟἸ τγίο. 1. οἷς. ὙΒΘΟΡΗΥ. τὴν δοξαν 
τε Κυριε 42. ὡς ὕδωρ] -ἰ πολυ ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 42, 40, ς1, ὅ2, 
68, 70, 86, 8γ,9ς» 97, τού, 114, 130, (147. ἴογ. πολὺν) 1.53, 18ς, 108, 
228, 238, 239) 240, 310, 311. ΑἸά. ΑἸεχ. ΟΠιγίοίξ. 1. οἷς, ΤΒΕΟΡΗΥΙ. 

δῖαν, Οἴτορ. ὡς υδατα 91. ὡς ὕδωρ πολὺ ἐν ϑαλάσσῃ δῖαν. Μοίᾳ. 

ὡς ὕδωρ κατακ. αὐτάς] φυαῇ αφιαν ααὶ ορεγίεπέίμηα νιον ία, Ἡϊετοη. ὡς 

Τ 

͵ ) 



ΑΜΒΑΚΟΎ ΞΜ. 

Ἁ 

ι ο ΟΣ Κ6', ἍἋ ε “, Ν ΄ "“" 

γαι τὴν δόξαν Κυρίου, ὡς ὕδωρ χαταχαλύψει αὐτές... ᾽Ὦ ὁ «φοτίζων τὸν πλησίον αὐτῷ. ἄγατρο" 
τς ρα σλαδτς ο 3 ΠΟ ΦῚΝΘΩΝ ᾿, πος δ᾽ μ΄ ν᾽ 

πῇ ϑολερᾷ, καὶ μεϑύσχων ὅπως. ἐπιξλέπη ἐπὶ. τὰ σπήλαια αὐτῶν. Πλησμονὴν ἀτιμίας ἐκ δόξης τα, 
τ ὃν ᾿ ΄ ΄, ΄ ἧς ΄ Σ “ Ξ “ῬἫ3͵͵͵͵͵͵ν. ΄ δ " σ΄ ς 

πίε. καὶ σύ" χαρδία σαλεύϑητι; χαὶ -σείσϑητι" ἐχύχλωσεν ἐπὶ σὲ ποτήριον δεξιὰς Κυρίου, χαὶ 
5 2 , 2. ΠΟΥ ΤΕΣ “ ἐς Ν ἐν τσ, 

συνήχϑη ἀτιμία. ἐπὶ τὴν δόξαν σδ.᾿ Διότι: ἀσέξεια. τ Λιξάνα χαλύψει σε, χαὶ ταλαιπωρία ϑη- 
: . ὁ ν. 2 ΄ Ἂ Ν ΄ ; Χ ἜΒΝΝ Ὧἰ 

ρίων “πτοήσει σε; δ αἵκατα ἀνθρώπων, χαὶ ἀσεξείας γὴς καὶ πόλεως, καὶ πσἀντων τῶν χατοι- 
; 3 ΝΝ 2 ,»,. ,2,Ἄἐὦἐὦῃνῦν Ξν».. ᾽ς ἐεον ἡ 

χέντων αὐτήν. τί, ὠφελεῖ γλυπ]ὸν, τί ἔγλυψαν αὐτό ἔπλασεν. αὐτὸ χώνευμα, φαντασίαν ψευ. 
᾿. ᾿ ν᾿ ; “,ιχ, -Ὡ " " ΄ Ν ενω Ἔ 

δῆ, ὅτι πέποιϑεν ὁ τ΄' ͵άάσας ἐπὶ τὸ πλάσμα αὐτῶ, τῷ “ποιῆσαι εἴδωλα χωφά, Οὐαὶ ὁ λέγων τῷ 
: ως ῃ ΝΝ ων 7 , ἕδκς ΄ τ Ν )»,. ΄ 23 » ᾿ ω 

ξύλῳ, Ἔχνηψον, ἐξεγέρθητι" χαὶ τῷ λίϑῳ, ὙψΨώϑητι" χαὶ αὐτό ἐςι φαντασία" τῦτο δέ ἐς! 
: ' Ν δὰ ω )» .»ν» 3. 2». 

ἔλασμα χρυσίου χαὶ ἀργυρίου, καὶ πτᾶν τευμα οὐχ εςὶν ἐν αὐτῷ. 

αὐτϑ" εὐλαξείσϑω απὸ προσῶπξ αὖτ π΄“ᾶσα ἢ γ7η. 

ΠΡΟΣΕΥΎΧΗ. ΑΜΒΑΚΟΥ͂Μ ΤΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ͂, ΜΕΤᾺ ΩΔΗΣ. Κύριε. εἰσαχήχοα τὴν τ. 

Ὃ δὲ Κύριος ἐν ναῷ ἁγίῳ 

9 ες 2΄ ᾿ νι. 2 ἸΑΝΝ ᾽ ’ὔ ’ ὺ ᾿ 7 ᾿ 

ἀκοήν σου, χαὶ ἐφοξήϑην" χατενόησα τὰ ἔργα σου; χαὶ ἐξέςην" ἔν μέσῳ δύο ζώων γνωσθήση, ἐν 

ᾧ ἐψψίζειν. τὰ ἔτη ἔπι γωσθήση" ἐν τῷ παρεῖναι τὸν χαιρὸν ἀναδειχϑήση" ἐν τῷ ταραχ ϑῆναι 
Τῷ ΕΥ̓ 7 ᾿ ἐ 4 “ ὁ μά ᾿ Ἐν ε ΚΡΟΧ, ᾿ 

2 Σ ) 7 ν 9 | ο ΙΝ ὃ - , 

τὴν -Ψυχῆν: μου, ἕν: ὑργῆ ἐλεδς μνησϑήση. ὋΟ Θϑεος εχ Θαιμᾶν. ἥξει, χα! ὁ ἄγίος. ἐξ. θρδς. Φαραν 

΄ ΄ ΄ ΄ » 2 Ν ε 2 . 2. “ ν 329 2.“ 7 ε “ὦ 

χατασχίε δασέος" διάψαλμα" ἐκάλυψεν ἐρανὲς ἡ ἀρετὴ αὔτα, χαὶ αἰνέσεως αὐτὰ «πλήρης ἢ γῆ. 

ὕϑατα πολλὼ, ἃ καλύπί]ουσι ϑαλάσσας 6 (οὐϊςεϑ8 δεῖρ!!. εἰ ἧς ἕξετε 

Ατηι. Μ8. Ἄτην. ΕἘά. κατακαλύψει αὐτές} κατακαλυψαι ϑαλασ- 

σᾶς 22, 36, 42, 70, 86, 1475, 238. Οὐτορὶ. ΟΠ γγίο. 1. οἷς, κατακαλυ- 

ᾧχαι αὐτες 23, 153. κατακαλύψει ϑαλασσας ς1,0 8, 114) 18ς, 240. 

καλυψαι ϑάλασσας 62. κατακαλυψαι επὶ ϑαλασσης 68, 97. ΑἸά. 

ἐπικαλυψαι ϑαλασσας (87. τηᾶγρ. κατακαλυψαι ἐπι ϑαλασσης) 310. 

κατακαλυψαι επι ϑαλασσας οἵ, 228. κατακαλυψη αὐτὲς τοό. 

κατακαλυψει αὐτῆς 130, 311. κατακαλύπὶον ϑαλώσσας ΤΉΣΟΡΗΕΥΙ. 
. ΧΨ: ἊὮ ὁ ποτίζων] ὡς ὁ πτοτιζων 62. κα ὦ 70, 130. ὦ ὁ τοντι- 

ἔων 939 18ξ. βὲ (60) ὡς ποτίζων (δε ἰῃῖεγ 1Ἰη. 80 αἱ. τ3,} τού. Κζε φεὶ 

2οία! Οὐροη. ἴἰ. 144... ἑαὶ οἱ ποτίζοντες ΟγΠ1}1. ΑἸεχ. νἱ. Ῥᾶγῖ. 11. Ὁ. 

τ66. καὶ ὁ ποτίζων ϑῖαν. Οἷἶτορ. τὸν τὐλησίον αὐτῷ] τὸ λησιον 
αὐτὰ 211. τὸν σλησίον αὐτῶν Ογτ]]. ΑΙεχ. 1. οἷ. τὸν φίλον αὐτῷ 
ϑίαν. Οἶτορ. ἀνατροπῇ ϑολερᾷ] ἀνατροπὴν ϑολεραν 22,23, 26, 36, 

42) 49, 51562, 68, 70, 86, 87, 91) 95, 97, 1ού, 130, 147, (1 ς3,) 108. 
6Χ οοττ.) 1τ8ς, 248, 238, 240, 310,311. Οοιηρὶ. ΑἸά. ΟΒΙγίοί, ἱ. 283. 
Αἴβδη. 1. 619. εἰ αἱ. Ογγ}}. ΑΙεχ. 1. οἷς. ΤΠοορηγ]. μιδοεηβοπε ἐπε όμ- 

ἑρπία Οἤρεη. Ἰ. εἶϊ. ψιδυενβοης ἐμγ δία Ἡετοη. ὅπως ἐπιξλέπῃ ὅτο. 

- κᾷ ἔῃ. οοπ.] κ α(ρέείαι ἐπ [ρείωμεῖς εονπε. Ἡϊετοη. ἔς, ηἷα Δείμπεας, 

5γγ. Βατ- εῦτ.. ἐπιξλέπη] επιδλεπει 26, 62, 147. ἐπιδλεψη ςι.- 

σπήλ. αὐτῶν] σπήλ. αὐτῷ ̓ Οήρεη. 1]. οἵ. 

ΧΥῚ. τἱε καὶ σὺ] τιεσαι σὺ 23. κα καὶ σὺ Οοπηρ!. καρδία σα- 
λεύϑητι) και διασαλευϑητι 22,23, ςτ, 62, 68, (86, 97. πιᾶγᾳ. καρδια) 
87, 147, 2328, 310. Οοιηρὶ. ΑἸά. (Αἰεχ. ἴῃ ομαγαός. πηϊποσα.) διασα- 
λευϑι (Δαάΐοτ. ἔργα 11. 40 αἱ. πὶ. καρδια) οἱ. α καρδίῳ Ατηι. Μϑ. 
Αγ. Ἑά. .. καρδ. σαλεύϑ.. καὶ σεῖσϑ'.] οἰ εοηιπιουεγε : Ἡϊετοι. 

᾿σείσϑητι)] α 91. Οοπιρί. ἐκύκλωσεν] ργιηϊ. καὶ. 147. 
ποτήριον] α σὲ τοό. , ἐπὶ ΟουηρΙ. καὶ συνήχϑη!] καὶ συνεχυϑὴ 
“6. καὶ συνήχϑη ὅζο. δὰ ἢἥπ. ςοπ).} α 9ο1.. ἐπὶ τὴν δόζαν σου] 
ασου τς3. 

ΧΝῚΙ. τοῦ Λιξδανου] της Ιερουσαλημ (ἔυρτα (ορτ. 80 4].. τὴ.) οἵ. 
τὸ Ὺ δρυμὲ δῖαν. Οἶτορ. τττοήσει σε] τττοηση σε 46. δι᾽ αἵματα) 
δ αἰματος .28. καὶ ἀσεβδείας] καὶ ασεδειαν 42. ἀσεξείαν ΑΙοχ. 
καὶ πόλεως] α καὶ ΧΙ], 153) 198; 222. τῶν κατοικόντων αὐτὴν] 
τῶν κατοικδντῶν ἐν αὐτῇ 23, 42, 68, 87, 91.)07), 228, 210. ΔΙά. Τεο- 

φῆγὶ. τῶν κατοικδντῶν ἐν αὐτῷ 70. ; 

ΧΥΤΙΙ. τί ἔγλυψαν αὐτὸ] οτι εγλυψαν αὐτὸ 40, ξι, 91, 240. 
Οοιρ!. ΑἸ4. ΑἸεχ. ἔς, ἤπε αὐτο, 62, 86, 1.4.7). φεία (περεγμπὶ ἐμά 

. Ηϊετοη. ἔπλασεν] ἔπλασαν 22, 26, 36, 40, 42, 49. ς΄) 62) 68, 70, 8ό, 

87, 91, 95, 1οό, 130, 147,1537 18ς, 108, 228, 233, 238, 310. ΟΟΠΊΡΙ. 

ΑΙά4. Ογη}}.. ΑἸεχ. 11. ϑοό. εἰ αἱ. Τπεορηγῖ. Ατγπι. Μ8. Ατσην. Εά. ϑϊαν. 
Μοίᾳ. ,ονπιανεγεπὶ Ἡϊεῖοα. αὐτὸ χώνευμα} α αὐτὸ ϑ8ῖαν. Μοίῃ. 
φαντασίαν ψευδη} φαντασιας ψευδὴ οι. φαντασια ψευδὴ τοό. ὅτι 
πίποιϑεν] οτι πέπονθεν 70, οὔ. τς. τὰ ποιῆσαι) λτΒ 22) ς19)62, 

98» 147. 18ς) 238. -Γ εαυτω 130. - αὐτω 311. τῷ τοοιῆσαι εἴς 
δώλα κωφα] τὰ ποιῆσαι ἑαυτῷ εἴδωλα ἀνωφέλη Ατηι. Μ8. Ατηγ. Ἐά, 

ΧΙΧ, -Οὐαὶ ὁ λέγων] (αι οἱ λέγοντες 430, 24... τῷ ξύλῳ] ἤιρτα 
ἴςρῖ. 8Ὁ 4]. τη. εἰδωλω 91. ἐξεγέρθητι) ἐγερϑητι 42. 68, 70, 97.153, 

310. Οομηρὶ. ΑἸά, ὙΓΒΕΟΡΗΥ]. ῥγθοπλῖττ. καὶ ς τ. (228. εχ οοιτ.) - καὶ 
τῷ λίθῳ} α καὶ 68, 87, Οἵ,» 310, 311, Ὺ τῳ 97. 

Ἁ 
....] 

» νι Ν 
ετι σὲ 

᾿ ᾿ , 
χα! τῷ λίϑω, 

Ὑψώϑητι] α τς3. καὶ αὐτό ἐςι] καὶ αὐτὸ ἐπι 70. καὶ ἄντος εξι 
2411. τᾶτο δὲ ἐςιν] καὶ ἐξιν Οοπιρί. τοῦτο δέ ἐςιν ἔλασμα ] εἰ ο", 
φγοάπμέίο Ἡϊετοπ. ἔλασμα) ἱλασμα ις3. χρυσίᾳ} Ργδυηἶττ. ἐκ 25, 

46, 42, ξ΄, ὅς, 86, 95»; 147, 1859 (228. ἴχργα 11π.) 2318, 240. καὶ 

ἀργυρίου ἢ ἀργύριον 70. καὶ τᾶν πνεῦμα] α τὰν (ΧΤΙ. δαϊοτίρι. 

πιᾶγρ.)} ΤΒεοραγ]. ἐν αὐτῷ] ἐν αὐτοις 62) 86, 147, 240. Ατη. ΜΆ. 

Ἄσπι. Ἐὰ. α ἐν ΑἸά. ΝΙΝ τι 
ΧΧ. εὐλαξείσϑω] ρτγαεπιῖῖς. καὶ Αττη. Μ58. Αγαγ, Ἑά. 

1. Ἰοίυπι οομηπιᾶ ἀεείξ (97. δάϊζογ. πὰρ.) τού, 130, 1ς3, (228. 

τλᾶτρ. δὴ) 249. ΤΒεορῦγ. ΑΜΒΑΚΟΥΜῚ] Αδθδακουμ ς!, 68, 97. 
ΑΙά. ὙΤἸΟΥ ΠΡΟΦΗΤΟΥ͂) α 23, 36, ς1, ὅ2, 147, 238, 210) 311. 

ΑΙεχ. - ΜΕΤᾺ ΩΔΗΣ] ωὡδὴ 26. χα, 210, 311. ΑΪεχ. 
11. καὶ ἐφοξήϑην] καὶ εὐλαδηϑὴν 62, 86, 147. κατενόησα] Κυ- 

ριε κατενοησα 22, 36, 42) 49, 51) 62, 68, 86, οἵ, 95, 97. 130, 147» 

1ιϑς, 228, 248, 240, 310, 311. ΟΟμρ]. ΑἸά. (ΑἸεχ. οὐπὶ Κύριε ἴῃ 
εδιαγδές. τηΐποῖο, εἰ κατενόησα (υὉ “μ) Οήρεη. ἱ. 221. Εὐὲεῦ. Τ)επι. 

Ἔνδηρ. Ρ. 278. ΟΥΠ11. ΑΙεχ. υἱῖ. ραγῖ. 1. Ρ. 18. εἴ αἱ. Απη. Ἐά. δίαν. 
Τονιΐπε εοηβάεταυὶ Ἡϊετοη. κατενόησα ὅζο. δὰ ἤπῃ. (οπ1,] Τοπεῖπε ορως 

ἡμωπὶ ἱπ πιϑάϊο αππόγηι υἱυίβεα ἐμά. 1 πιράϊϊο ἀπϑπογμπι ποίπιπι ζαῖει ὲ 

επρα ἐγαίμς ΚὙμεγὶς, ταὶ εν ίοον ἀΐαε γεεογἀαδογὶς. ΝΜ υἱρ. τὰ ἔργα σε] κσε 

Ογηϊ!. ΑἸεχ. ἢ. 192. καὶ ἐξέςην] καὶ εξεφεν 8). δαδεῖ (Ὁ “Ὁ ΑἸεχ. 

δύο ζώων) , ζώων ὙΒεορΗγ]. ἐν τῷ τ΄ ---ὐπιγνωσθήσῃ] αὶ οὐπὶ ἱπίεῦ- 

πιοά. 68, 130, 311. ἐπιγνωσθήση] γνωσθηση 40. ΟΟπ1ρ|. ἐν τῷ 2 

--ἀἰναδειχϑήσῃ] κα οὐπὶ ἰητετπηεά. 239. ἐν τῷ υἱτ. ὅς. δά βπ. οοπ).} 

ἐμῆς ἱμγῥαια γμενγὶξ απίπια πεα ἐπ γα παϊμον ον δἰ γεεογάαδεγίς. Ἡϊετοι- 

ἐν τῷ ταραχϑῆναι] ἐν τῷ ταράσσεσϑαι (οπηρὶ. ἐν ὀργῃ} α Οοπιρὶ. 
ἐλέες μνησϑήση) πεϊεγίοον δἰα᾽ ἐμαρ πιοπογαδεγίς. Ἰγεῃ. Ρ. 242. 

1Π. ἐκ Θαιμῶν] αὖ αωβγο τπᾶγρ. Ασπι. Ε4, Ψαἷρ. ἔκ Θαιμὰν 

ἥξει} απο Θαιμαν ηξει 22, 36, 40, 42» ς1) 68, 875 91, 97. τού, 130, 

τς3, 228, 238, 310. ΑΙά. Οτίρεη. 11. 97). ὙΠεοάοτεῖ. ἷ. ὅς τ. Ὑ ΒΕΟΡΗΥΙ. 

ἐκ Θεμᾶν ἡξει 56. απο λιξος ἡζει 62, 86, 147. ἀπὸ Θεμαν ζει 311: 

Οοιηρὶ. καὶ ὁ ἅγιος---δασέος] εἰ αἴε πιοπίε μιιότοίο εἰ εοπάϊεηο : Ἰτεῃ. 

Ρ. 363. ((. Ρ. 252.) ε' (από 46 ὑποπίς μιόγοίο εἰ εοπάφηίο : Ηϊ- 

εἴοπ. . ἐξ ὄρους Φαραν] α Φαραν (22, 36. Δ(άϊξ. πη. εο.) 23. 42).49, 

ςι, 68, οἵ, 97, 153, 228, 238, 239, 240, 3το. ΑἸά. Ἐυίεδ. Ἰοο. οἷξ, 

Αἴμδη. ἢ]. 571. Ογγῖ!, ΑἸεχ. νἱ. 130. ὙΒεοά.]. εἶτ, Τ᾿ ΒΕΟΡΕΥΪ. Ατπι. ἙΕά. 

81αν. ἐξ ὄρες κατασκ. Φαρὰν Οοιηρί. ἐξ ὄρες Φαρὰν κατασκ. δασ.] 

ἱπ φιφαάϊϊο Ῥάαγαπ οἷ ππομίε πιπιόγοο εοπάεηο ϑγτ. Βατ- ἘΖεῦτ. κατασκίᾳ 

δασίος] κ ϑασεος (ςτ. οἀίοτίρι. 40 α]. πι.) 438, 240. Οοπηρ!. α 5, 8ό, 
147. διάψαλμα α (23, 97. φἀζοτῖρτ. πιαγρ.) 26, 36, 44, 42, 68, τού, 
130, 1ς3, 228, (230. ἢς ἰη14) 240, 310, 311. ΑἸά. δἷαν. μεταδολη 

διαψαλματος 62, 147. Ῥταεπιτ. ὡς βολη 86. Βαρεῖ ἴῃ ομᾶτ. πηΐῃ. ΑἸἰεχ. 

ἐκάλυψεν ἐρανὲς} ἐκάλυψεν τϑς δρανδς 42. εκώλυψεν ᾿ δρανος 65, 8ό, 

147. ἐπεκάλυψεν τὸς ἐρανὲς Οοτηρ. ἡ ἀρετὴ αὐτ] ἡ εὐπρεπειὰ 

τῆς δοξης αὐτὰ 23. τὴν ευπρεπειᾶν τῆς δοξης αὖτε 65, 86, 147. 

δύναμις αὐτῷ Οοτρ!. καὶ αἰνέσεως αὐτῷ] καὶ τῆς αἰνέσεως αὐτὲ 23, 

43, 36, 42, εἴ, 65, 68, 86, 87, 91; 95, 97, 1ού, 130, 147, 153, 185» 
228, 238, 310, 311. ΟΟμΡ]. ΑἸά. Ευΐεδ. 1. εἶς, Ογτη]}. ΑἸἰεχ. 1:1. 707- 

εἰ αἱ. ὙΕορΡΗΥ]. (ΟΕ, νἱῖ. ρατί. ἱ. Ρ. 117.) ὙΒεοάοτεί. 1, οἷς καὶ συν" 

ΚΕΦ πῃ 
Ις, 

17. 

18. 

10. 

3. 



ΚΕΦ, ΠῚ. 

 ͵ΑΜΒΑΚΟΎ Μ. 

4. Καὶ φέγίος αὐτῇ ὡς φῶς ἕςαι" χέρατα ἐν χερσὶν᾽ αὐτὰ, χαὶ ἔϑετο ἀγάπησιν χραταιᾶν ἰσχύος 
5. αὐτῷ,. Πρὸ προσώπου αὐτϑ “πορεύσεται λόγος, χαὶ ἐξελεύσεται εἰς πεδία" χατὰ ππόδας αὐτοῦ 

6. Ἔςη, χαὶ ἐσαλεύϑη ἡ γῆ" ἐπέδλεψε, χαὶ διετάχη ἔϑνη" διεϑρύξη τὰ ὅρη βίᾳ, ἐτάχησαν βουνοὶ 
γ. αἰώνιοι. ππορείας αἰωνίας αὖτε, 

8. σχηναὶ γῆς Μαδιάμ.. 

ΤῸ 

ο φεη. ]. εἶς. (ΟΕ 1. 847.) φωὶ ἀὐξεπάες Ηϊεοη. 

. οὐπὶ ὑπάρχει, ἵπ σμασγαᾶ,. πιϊμογε.) 

ἐσεως αὐτῇ τ14. τλήρης ἡ γὙ5] τλήρης ἡ οἰκεμενη 23. 
δικεμενη 6, 86, 147. ἐπλήσϑη ἡ γῆ ΟΟΠΡ. 

Ιν.. Καὶ φέγίος ὅτε. δὰ ἔπ. οοπι. διαυγασμα φωτος ἐᾶι αὐτῶ" 

ἐπλησϑὴ ἡ 

Καὶ φέγίος αὐτῇ] καὶ φϑεγίος αὐτε 91. 
καὶ διαύγασμα αὐτὰ ΟὐΟπηρ. κέρατα] τερατὰα 1Π|. ργαπιῖ. καὶ 
ὍὈσπορΙ: ἡ ἐν χερσὶν αὐτῷ] Ἡ ὑπάρχει αὐτω 16, 114, 438, 240. (ΑἸεχ. 

"καὶ ἔϑετο ὅτε. δὰ ἤπ. ςοη:.] ὑπάρχει αντω ἐκεῖ ἀπεςηρικται ἡ δυναμις 
τῆς δοξης αὐτῇ 23. ῥγατηϊτε, ἔχει ἐςηρικται ἡ δυναμις τῆς δοξης αὐτε 
239ς. ἀγάπησιν κραταιὰν] ὠγάπην ἰσχυρὰν Οομρί. ἰσχύος αὐ- 
18} τῆς δυνάμεως αὐτῷ (οπρὶ. 

Ψ, πορεύσεται] προπορεύσεται Ἐυήερ. Ι. οἷξ. πορεύσεται ὅτε. 

δὰ ἤη. σοπη. 7.1 τοροελευσεται πτῶσις καὶ κατὰ τοδας αὐτε ἀκολεϑη- 
σει τα μεγιξα τῶν πετεινων. κας διεμετρήσεν τὴν γην' κατανοησας 
ἐξεικάσεν τὰ εϑνη" καὶ τῷ ορη ϑραυσϑησονται" ταπεινωθήσονται αἱ 
νῶπαι αἱ εκ τε αἰωνος" αἱ οδοι αἱ εξ ἀρχῆς ἀντι κοπων" κατανενοηκα τὰς 
σκηνᾶς τῶν Αἰϑιοπων" ταραχϑήσονται οἱ κατοικᾶντες τὰς δέρρεις Μα- 
διαμ, 23. τοροσελευσεται τωσις χαὶ κατα τοδαὰς αντε ακολεϑησει, 

τα μεγιςαὰ τῶν πετείνων. τὰς διέμετρησεν τὴν γὴν" κατανοησας εἐξηκασεν 
τὰ εϑνη. διεϑρυξη, καὶ τὰ ορη ϑραυσϑηήσεται" ταπεινωθήσονται αἱ νᾶ- 

“παι ἐκ τῷ αἰωνος αἱ οοι αἱ ἐξαρχης αλοιωϑησονται αὐτὰ ἐνεχὰ σει- 

σϑησεται ἡ οἰκουμένη" κατανενοῆκα τὰς σκηνὰς Αἰϑιοπὼν ταραχϑῆη- 
σονται οἱ κατοικαντες τὰς δέρρεις Βαριαμ 62. ἔς, οὐπὶ τροελευσεται 
ΡΓῸ τρροσελευσεται, ἀχολεϑηση ρΙῸ ακολεϑήσει, ἐξεικᾶσεν ὕγὸ εἐξηκα- 
σεν, εἰ Μαδιαμ ρίο Βαριῶμ, 86. ἔς, ουπὶ ᾿Ἐἰὐοελεύσεταιὶ ΡΐῸ τροσ- 

ελευσεται, εἰ Μαδιαμ, ρτο Βαριῶμ,, 147. καὶ ἐξελεύσεται] και εἐξελευ- 
σονται (ΧΙ1. εχ οοτγ.) 49, 1098, 233. ἔς, ἤπε καὶ, 40, τς3. καὶ 
ἐξελεύσεται ὅτε. δὰ ἤη. σοη].} δἰ φγοργεαϊεπίμγ ἐπ ἐαπιρὶς ρεάε: ε7μς ται. 

Ρ.252. εἰ ἐρτεάϊοίηγ ἐπ ἐγ ἑίομεπι σα ρεάΐες ἐὐας ϑγτ. Βαγ- Ἐερτ. εἰς πὲ: 

δία] ἐν πεδειλοις (Ως) ΧΙ]. εἰς παιδείαν 22, 36, ςι, 68, 87, 91, 9. 97. 
τού, 114, 130, 1ι8ς, 228, 238, 230, 310, 311. ΑἸά, ΤΤπεοάοτεῖ. 1. 1208. 

ὙΠεορΗγ]. ϑῖαν. ἐν σεδιλοις 26, 233. ἐν τεεδίοις ΑΙεχ. εἰς τοεδία" 
κατὰ πόδας αὐτϑ] ἐπ εαπιραπε ροῇ ρεάες εἶκε. Ἡϊΐετοθ. κατῶὼ πόδας 
αὐτῷ] οἱ τοδὲς αὐτῷ 111, 26, 40, 40, τ ς3, 198, 233. 

ΨΙ. καὶ ἐσαλεύθη] α καὶ 311, ἐπέδλεψε] κατενόησε (οπιρὶ. 
καὶ διετάκη ἔϑνη}] καὶ ἐτάκη εϑνὴ 22, 36, 42, ξ΄, 68, 91, 97», 130, 
1:ς3, 228,.238, (230. ἴογΓ. ἐταχει) 310. ΑἸά, ΑἸεχ. ὙΒεορῃγὶ. 
ἐξακὴ εϑνὴ 87). καὶ ετάκη ἡ Ὑη 915» 114, 18ς. καὶ ἐτακῆσαν εϑνὴ 
311. καὶ ἐξείκασεν τὰ ἔϑνη Οὐοπιρὶ, διεϑρύδη] ρτεπηἶτῖ. καὶ Χ]], 
1ς3, 533. Αἰεχ. διετριδη 40. δῖαν. Οἶτορ. καὶ εϑρυδη (οοιτ. διεϑρυδη) 
49. διεϑρ. τὰ ὄρη] καὶ τὰ ὄρη ἐϑραύσϑησαν Οοτηρί. ἐτάκησαν 
δἃις. δὰ ἤἥπ. οοπι.] ἡσόμεγμηι εοἶϊος βσοπὶὶ, ἰἱποτὶς {ορηρίεγπὶ ε᾽κε. ἩΠετοΙ. 

βενοὶ αἰώνιφι] βενοὶ τῷ αἰῶνος (οτηΡ!. πορείας αἰωνίας αὐτξ}) πορειτ 
αις αἰωνίοις αὐτῶν (αὐτῶν εχ ΟΟΙΓ. Πη. Γες.}) 22.. πορείαις οἰώνιοις ἄὐτξ 

(ας νἱάεῖαγ) 36, 238. τῦρειας αἰωνίας 40, 68, 97, 143; 228. ΑἸΑ. 

πορειᾶς αἰωνιες αὐτῇ 405) 517)91» 1ού, 198, 239, 310. ΑἸεχ. , ὙΒΕΟΡΗΙ. 

πορειᾶς αἰωνίας αὐτῶν 130, 240, 311. αἱ ὁδοὶ αἰώνιαι αὐτὰ Οὐοπιρί. 
ΝΙΙ. ᾿Αντὶ κόπων) ἀντι δὲ κοπων 36, 95». ι8ς, 228. ὠντὶ τούνων 

Οοπιρὶ. εἶϑον] ιδὸν “6, 49, 233. ῥγαπηῖ, ὧν 26, 438. σκηνώμα- 
τα] τὰς σκηνὰς ΟΟπρΙ. τ-τοηϑήσονται) ταραχϑήσονται ΓΟ Ομηρὶ. 
καὶ αἱ σκηναὶ] α αἱ 52, 26, 36, 40, 49, 68,01, 97. 130,13) 228, 310, 
3411. Αἰά. Ὑεορηγ!. α καὶ 42. αὄχαν αἱ (91. καὶ δἀϊοτρί. 80 ἃ]. π1.) 
ος, τϑς, 238. καὶ τὰ σκηνώματα (οπιρ!. γῆς Μαδιάμ] τῆς γῆς 
Μαδιών Οοιπρὶ. -Ἡ διάψαλμα ΑἸεχ. 

καὶ 

ΨΙ1Π. Μὴ ἐν ποταμοῖς] μη εν εϑνεσιν ολοις ((Ὡργὰ {οτὶρί. δ δ]. τἢ.} 
οΙ. ὠργίσϑης] οργισϑης 22, 36, 49, ς1, 62, 97, τού, 1.4.7, 1.53: 528, 
438, 311. ΑΙά. ὙΒεορῆγ. Κύριε] α Ὑεορηγὶ. ἢ ἐν ποταμοῖς] 
μὴ ἐν ποταμοῖς ΑΙεκ. ἢ ἐν ϑαλάσσῃ] ἀυ! ἱπ πιατὶ γμόνο Οτΐρεη. ἰ{]. 
όο. τὸ ὕρμημά σου] κἡὶ οργὴ σου 62, 147. ἡ ὁρμή στ (οΠΊΡΪ. 
ἐπιξήσῃ] οτι ἐπιξησει 40. ὁ ἀναθδησόμενος (οπΊρ!. φιὶ αὐεεπάϊε Οὐ- 

ὅτι ἐπιξήση τς. δὰ 

Άπ. “οπ).] Κυριε ἀνεξης ἐπὶ τα ἀρματα σου" ἡ ἱππασιὰ σοὺ σωτηρια 

43. ῆς, ἔπε Κυριε, 62, 147. ἢς, ἤπε Κυριε εἴ σου (ξοιηάο, 86. τὲς 

. καὶ ἔϑετο] καὶ ἔϑηκεν. Οομρρὶ.- 

μ 
οτι ' 

2 ν 2 . Ὁ ᾿ ΄ εν  Ε 
Αντὶ χύπων εἶδον. σχηνώματα Αἰϑιόπων, πτοηϑήσονται χαὶ αἱ 

ΕῚ ρὰ 3 ΟΝ ᾿ βρῶ ." 

Μὴ ἐν ποταμοῖς ὠργίσθης Κύριε; ἢ ἐν ποταμοῖς ὁ ϑυμός σε; ἢ ἐν ϑα- 
᾿ ᾺὋῸὉ-ὉΨ 7 ῶ 3 ΄ 2 "- ἢ . Ἢ ΄ 9. λάσση τὸ Ὁρμημά σου ; ὅτι ἐπιδήσῃ ἐπὶ τὰς ἵππες σου, καὶ ἡ ἱππασία σου σωτηρία. 

,3. “ ΄ ἜΝ “ 2 πὸ φς Ζ “ες ΓῆΖ 
ἐνέτεινας τόξον σου ἐπὶ σχῆπΊρα, λέγει Κύριος". ΠΕΠΕΛΕΣ ποταμων ῥαγήσεται γῆ. 

ἜἘντείγων 

"ΟΨυοονταί 

ἵππες σε] ἔργα (τήρε, ΔῸ 4]. πη. τες ἀποτύλὰς οι. 
ΙΧ. ᾿Ἐντείνων] ἐκτείνας Οοπιρί. ᾿ἘἘντείνων ὅζο. δὰ βη. ζ8ρ.] ὁ 

. τροεξης ἐξηγερϑὴ τὸ τοῖζον σε ἔχορτασας τας ολιδὰς της φαρέτρας 
κερατὰ ἐκ χειρὸς αὐτὰ ὑπάρχει αὐτῶ" κει ἐπεςηρικται ἡ ἱ δυναμις τῆς. 
ϑοξης. αὐυτα 62,.86, 147. 

ἄντῆς. σόταμες διασκεδασεις, καὶ γὴν σεισεις" ἐν τω ἀντοφϑαλμειν 
ταραχϑησονται τὰ ορη" ἐν τω τὸν ἐξαισιον σου ομθρον διελϑειν δὲ αὖ- 
τῆς. ἡ αδυσσος ἀνεφωνησε μειζων" φως το λαμπρὸν τὰ ηλιξ ἐπεσχεν" Τὸ 
δὲ φεγῖος τῆς σεληνῆς τςαϑη κατα τὸ φεγίος των βολιδων. σου πορευ- 

ὑσανται" κατὰ τὸ φιγίος ἀςραπης μαχαιρα σου" μετὰ ϑυμξ ἐγερϑης 

ἐπὶ τὴν γῆν μετα οργὴς ἀλοήσεις ἐϑνη. ἀνεφανῆς ἐπὶ σωτηρια τὰ λαξ 
σου ρυσασϑαι τες χριξες σου ἕως αδυσσου της ϑαλασσης καταϑυσον- 

ται" διαψαλμα" εξεδικησας μετὰ δυναμεως σου τοὺς ἀρχῆγους τῶν 
αμαρτωλων τους τεποιϑοτας ἐπὶ τὴ αὐϑαάδεια ἀντῶν ἕνεκεν του κατά- 

φυγεῖν τωχες λαϑρα" ανεξιδᾶσας ἐπι τὰς ϑαλασσας τῆς ἱππξς σου" 

ἐταραχϑησαν τὰ ἐξαισια νδατα της αξυσσου" ἐταξαμην και ἀανεςατω- 

ϑη τὰ σπλαγχνᾶ βου ὑπὸ τῆς φωνῆς τοῦ φομᾶτος σου' εἰσεδυ τρομος 
εἰς τα ογὰ μου" κατ᾽ ἐμᾶυτον εταραχϑην" ταυτὰ φυλαξης εἰς ἡμέραν 
ϑλιψεως. εἐπαγαγειν ἐφενος τοολέμου τὸν λᾶον σου" ἡ συκη οὐ μη πάρα: 

δὼ τον κάρπον αὐτῆς" καὶ ἐν ταις ἀμπέλοις οὐχ ἐξαι Φορα. ἡ τλαια 

ἐξιτηλος ἐξαι" ἡ δὲ γὴ οὐ μὴ ἐκϑαλη βοτανην" ἐκλέμψει ἐκ μανδρας 
τροξατα" καὶ βοες εχ ὑπαρξουσιν ἐπι φατναις" ἐγὼ δὲ ἐν τω Κυριω 
ἀγαλλιάσομαι. χαρῆσομαι ἐπι τῶ Θεὼ τῶ σωτηρι μου, Κυριος ὁ Θεος 
ἐδωκεν μοι 'σχὺυν καὶ χατεςησὲν τοὺς τουδὰς μον ἀσφαλεῖς" καὶ ἐπι τᾶς 
τραχηλους τῶν ἐχϑρων μὸν ἐπιδιδα με. καϑησας κατεπαυσατο. 23. 
ὃ προεξης ἐξηγερϑὴ τὸ τοζον σου ἐχορτασας βολιδας της φαρέτρας αυ- 
τα, διαψαλμα. ποταμοὺς διασκεδασεις καὶ. γὴν σείσεις" ἐν τω ἀντ- 

οφϑαάλμειν σὲ ταραχϑηήσονται τὰ ορη. ἐν τῶ τὸν ἐξεσιον σε ομᾷρον δὲ- 
ελϑειν δι᾿ αὐτῆς ἡ αδυσσος ἀνεφωνήσε μείζων, φως τὸ λαμῆπρον τα ἡλιᾷ 
ἐπέσχεν" τὸ δὲ φεγίος της σελήνης ἐξα ϑὴ. κατὰ τὸ φεγίος τῶν βολιδὼν 
σου τορευσονται" κατὰ τὸ φεγίος ἀφραπὴς μαχαιρας σου" μετα ϑυμα 
ἐγερϑησει ἐπι τὴν Ὑην᾽ μετ᾿ οργης ἀλοησεις εϑνη" ανεφανῆς ἐπὶ σωτηρια 
τϑ λὰξ σου' ρυσασϑαι τοὺς ἐκλεχτοὺς σου" κατετοξευσας κέφαλας αν- 

ρωπὼν υπερηφανων" ἑως αδυσσου τῆς θαλάσσης καταδυσονται" εξεδι- 
κησας μετα δυνάμεως σου τῆς ἀαρχῆγες των ἁμαρτωλῶν, τας τρεποιϑο- 
τας ἐπι τὴ αυϑάδεια αντὼν εἐνεκεν τῇ καταφαάγειν τὰς τωχους λαϑρα" 

ανεξιδασας ἐπὶ ϑαλασσας τες ἱππὲς σου. ἐεταρα χ᾽ τὰ ἐξεσια υδατα 
τῆς αξυσσε" ἐταξαμην καὶ ἀνεσατωϑὴ τὰ σπλαγχνα μου ἀπὸ τῆς φω- 
νης τοῦ ξομᾶτος σου" εἰσεδὺ τρομος εἰς τὰ οςὰ μοὺ κατ᾽ ἐμαυτὸν ετῶ- 
ραχθην. ταυταὰ φυλαξης ἐν μέρα ϑλιψεως, ἐπαγαγεὶν ἐπι εϑνος" πολε- 
μὲν τὸν λαὸν σου. ἢ συκὴ ὲ μὴ ταραδὼ τον κάρπον αὐτῆς" καὶ ἐν ταις 
ἀμπέλοις δχ ἐξα! Φορα. ἡ ἐλαια εξητιλος ἐςᾶι, ἡ Ἱ δὲ ὙἹ᾽ οὐ μη ἐκϑαλει 

βοτανην" ἐκλειψει ἐκ μανδρας τροξατα, καὶ βοες εχ ὑπαρξεσιν επι 
φατναις, ἐγὼ δὲ ἐν Κυριω ἀγαλλιάσομαι, χαρισομαι ἐπὶ τὼ Θεέω τω 

σωτῆρι μδ' Κύριος ὁ Θεὸς μου ἐδωχε μοι ἰσχυν, καὶ χατεςῆσε τοὺς το- 

δας μ5 ασφαλεις" καὶ ἐπι τράχηλους τῶν ἐχϑρων με ἐπιξηδα με. τα- 
χισας κατεπαυσατο. 62. ἔς {ετα 86. ἔς, ἢπε διαψαλμά, ουπὶ μειζω 

ΡΓῸ μειζων, εἰ της ϑαλασσης ΡΟ τῆς αθυσσου, οὔ ΠῸ τρόμος, (1ΠῚ εἰς 

τα οςατοεταραχϑην ἴαρτα ταίογατη ; ἐπὶ τας τραχηλές ΡΓῸ ἐπὶ τραχῆ- 
λες, εἴ ἐπιδεξηκα ῥγὸ ἐπιδηδὰ μὲ, 147. ἐνέτεινας] ἐντένεις Χ]], 22, 

46, 46, 40, 4.2, 40, 68, 87, 919 95» 97» 1οό, 130, 1ζ35 18ς, 108, 228, 

238, 239.310,311. ΑἸά. Αἰεχ. Οὐεη. 111, 336. ΓΓΠΕΟΡΗΥ]. ἐντείνεις ςι. 

ἐχτενεῖς ΟΟπιρὶ.. τόξον σου] ῥγαεπηϊττ. τὸ 22, 36, 40, 42, 49,᾿ ς1, 68, 
87, ος; 97. 1οὅ, 130, 1539 18ς, 198, 228, 238,230,310,311. (οπηρὶ. 

ΑΙ4, Αἴεχ. Οὐρεη. 1. οἷς. ὙΠΘΟρΡΗγ. ἐπὶ σκηπίρα] ἐπι τὰ σκηπῆρα 
ΧΙ], 22, 36, 42, ςι, 95, 18ς) 108, 233) 238. Οομρὶ. Αἰεχ. Οηροι. 

1. εἶς. ἐπι βασιλείας ἴαρτα Ἰϊπ. 40. ἤρα (εῖρι. δ αἱ. πὶ. τας φυλας 
τὰ Ἰσραηλ οι. ἐπ᾽ ἀρχὴν ΑἸτη. Ἐά. λέγει Κύριος] εἰπε Κυριος Χ]], 
Ὁ α 198. Ὑπεορῆγὶ. διάψαλμα). 25, 26, 6, 40, 43, ςΙ, 68, 
7γ0 1, 97. 1ούς 130, 2.8, 238, 240, 310, 311. ΑἸ. ὙΠΕΟΡΉΥΙ. 8[δν. 

τι ἴῃ οπαγαᾶ.. τηΐη. Αἰοχ. ποταμῶν] σοόταμὼ 26. ποταάμοις 42, 

9:9 114, 18ς, 228. τοταμᾷὰ ΑἸεχ. πὸ ποταμῶν 2 Οάϊςες δεγρ!, 
ποταμῶν ῥαγήσεται γ}} ὁ ποταμὸς σχίζεται τὴ γὴ ΟὐΟτηρΙ. ῥαγή- 
σεται Ὑ] ραγῆσεται ἡ γὴ 40, ος, ιϑς. ἔργα ραγήσεται Δἀξοιϊρι. δ ᾿ 
αἱ. τῇ. διψησεται τς3. 

Χ. Ὄψονταί σε] εἶδόν σε (οπνρὶ. καὶ ὠδινήσουσι } καὶ ὠδινασι 68. 



ΑΜΒΑΚΟΎ Μ. 

σε, χαὶ ὠδινήσουσι λαοὶ, σκορπίζων ὕδατα φορείας᾽ ἔδωκεν ἡ ἄξυσσος φωνὴν αὐτῆς, ὕψος φα)- 

τασίας αὐτῆς: Ἐπήρϑη ὁ ἥλιος, καὶ ἡ σελήνη ἔςη ἐν τῇ τάξει αὐτῆς" εἰς φὼς βολίδες δα πορεύ-. τι. 

σονται, εἰς φέγίος ὠςραπῆς ὅπλων σου. ν᾽ ἀπειλῇ ὀλιγώσεις γῆν, χαὶ ἐν ϑυμῷ χατάξεις ἔϑγῃ, 

Ἐξῆλϑες εἰς σωτηρίαν λα σδ, τῇ σῶσαι τὸν χριςόν σου" βαλεῖς εἰς χεφαλὰς ἀνόμων ϑάνατον, 

ἐξήγειρας δεσμὲς ἕως τραχήλου" διάψαλμα. Διέχοψας ἐν ἐχςάσει χεφαλᾶς δυναφῶν, σεισϑή. 

σονται ἐν αὐτῇ" διανοίξουσι χαλινὲς αὐτῶν, ὡς ἐσϑων πτωχὸς λάϑρα. Καὶ ἐπιξιξὰς εἰς ϑά.- 
ν ͵΄, 3 ΄ -φ-} , ε τὰ Ζ " 

λασσαν τὸς ἵππες σου, ταράσσοντας ὕδωρ. πολύ. Ἐφυλαξάμην, χαὶ ἐπ]οήση ἡ χοϊλία μου ἀπὸ 

φωνῆς προσευχῆς χειλέων μου, καὶ εἰσῆλθε τρόμος εἰς τὰ ὁςὰ μου, καὶ ὑποχάτωϑψέν μου ἐτα- 

ράχϑη ἢ ἕξις με' ἀναπαύσομαι ἐν ἡμέρᾳ ϑλίψεως, τῇ ἀναξῆναι εἰς λαὸν πταροικίας μδ. Διότι 
“ 3 ΄ . 393 Κ» ΄ 2 ρ. 2 , Σ ΄ ιμ4 2 ΄ Ἢ 

συχὴ οὐ χαρποφορησεί, Χαΐ οὐχ εςᾶ! γεννημᾶτα εν ταις ἀμπέλοις" Ψεύσεται εργον ἐλαίας, χαὶ 
᾿ φω 3 ΄ “πΝ Ξ9 ε ’ »᾽᾿ 

τὰ πεδία οὐ “ποιήσει βρῶσιν" ἐξέλιπεν ἀπὸ βρώσεως πρόξατα, χαὶ ὄχ, ὑπάρχδσι βόες ἐπὶ φάτ- 
ρο 3 ξ΄ "», [ΟῚ “ὦ Φ59 “ΦΨ “ 

γαῖς. Ἐγὼ δὲ ἐν τῷ Κυρίῳ ἀγαλλιάσομαι, χαρήσομαι ἐπὶ τῷ Θεῷ τῷ σωτηρί μου. Κύριος ὃ 
ξ΄ ΝΣ με Ἃ,. 9 ϑ’ ᾿ς Ἂ ρΦ 

Θεὸς δύναμίς μου, καὶ τάξει τὰς πόδας μου εἰς συντέλειαν" ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ ἐπιξιξᾷ με, τῇ γικῆ- 
3 Ὁ 2 32 "Ὁ 

σαὶ ἐν τῇ ὠδῇ αὐτϑ. 

ΑΙά. καὶ συναλγῆσιν Ο(ομιρὶ. σκορπίζων] διασπερεῖς (οπιρὶ. δ6;- 

βεγρες Ἡϊείοη. ὕδατα πορείας} - αὐτε ΧΙ], 26, 36, 40, 45, 49. 
τού, 1ς3,) 233» 240. (ΑἸεχ. ᾿πίες ππο08.)} - αὐτῶν 1ιο8. -Ἐ σε 310. 
ὕδατα τῆς πορείας Οοπιρί. ἡ ἄδυσσος] α ἡ 26. φωνὴν αὐτῆς] τὴν 
φωνὴν αὐτὰ Οομρὶ. ὕψος] ργεεπηῖες. τὸ Οοπαρί. φαντασίας αὐτῆς] 
φαντασιᾶς αὐτε 40. φαντασια- αὐτῆς 1:3. τῆς φαντασίας αὐτῷ 

αὐτης---βολίδες ἴῃ οοπι. 164.} αὶ οὔπὶ ἰπτειτηεά. (Δα ςτῖρι. δὉ 

ΧΙ. ᾿ἘἘπήρϑη] ὑψώϑη (οπιρὶ. ὁ ἥλιος---αὐτὴς]} α οὐ ἰηζοττηεί. 
(22. δἀίογρι. πρᾶγρ. ἃ ρεϊπιᾶ γῇ. οπι!ο ἐςη) 238. εἰς φῶς] Δ6{0γ. 80 

αἱ. 153. ἐν φωτὶ Οοπιρί. βολίδες σου} αὶ σον 310. ῥγαπηῖ, αἱ 
Ομ]. - εἰς φέγγος] εἰς φως 68, 97. ΑΙά. καὶ ἐν φέγγει Οοπιρὶ. 
ὅπλων σου] οπλον σον 130. ργειηἶτζ, τῶν ΟΟμΉΡΙΪ. 

ΧΙΙ, Ἐν ὠπειλῃ} Ἔ σου (Χ1]. πιαγρ.) 26, 42, 40, 9.» 130, 18; 
2337) 311. (ΑἸεχ. ἱπίεγ ῃποὸ5.)} ὀλιγώσεις) συμπαάτησεις (42. τηᾶγρ. 
υἱ ἴῃ Ἐά.) κι, 228, 24ο. ἐλατ]ώσεις Οοτηρ!. γῆν] ργα πη. τὴν 
Οοπιρί. καὶ ἐν ϑυμῷ] - σου (ΧΙ. ππᾶγρ.) 42, 49, 233. καὶ δά- 
(ορι. ἴυρτα [ἴπ. τη. τε. 238. καὶ ἐν ὀργῆ ΟομρΪ. 
᾿ ΣΙ]. Ἐξλϑες] ργαπηῖς, ἐπειδὴ 24.οθ. εἰς σωτηρίαν) ἐπὶ σωτη- 
ρία Οοπιρ!. λαξ σε] ῥγβηηῖῖ, τα 42, ος, 18, 238. ΟοπρΙ. τὸν 
“ρρισόν σου} τῇ χριξὲ σε ΧΙ], 26. τας χριξες σὰ 232, 36, 40, 42) 40, 

ξ1, 68, 87, 91, 9ζ») 97. τού, 114, 130, 1ς3, 18ς, 228,233, 238, 530. 
240, 310, (Οοπρί. ΑἸά. ΑΙεχ. Τεοραγὶ. Οὐ]. ΑΙεχ. ν. 726. εἰ 8]. 
πη. Εά. δῖαν. τες χρηξες σξᾷ 108, 211. εὐγίβος ἱπος Ἡϊΐετοη. τὸν 
κεχρισμένον σου ϑῖλν. Οἶτορ. βαλεῖς] ἐξαλες ΧΙ], 22, 26, 26, 40, 
42, 49, ς1, 68, 87, 91) 9ς, 97, 130, τϑὃς, 108, 228, 233, 238, 220, 

310,311. ΑΙ4. Ἐβεορθγ!. ἐξαλας (τοῦ. ἴυρτα ταίυτ.) 1ς3. ΑἸεχ. ἐμ- 
δαλες 24ο. ἔπεμψας Οοπιρ!. πὶ Ἡϊετοη. εἰς κεφαλῶς ἐπὶ κε- 
φαλὴν Οοπιρί. ἀνόμων] ὠσεξῶν Οοπιρ!. ἐξήγειρας δεσμὲς} -᾿- σε 
ΧΗ, 26, 40, 198, 233. (ΑἸεχ. ἱπίεγ ὕποο8,) εζηγειρες δεσμους ος. 
ἤγειρας δεσμὲς Οοἴρ!. ἕως τραχήλου] -- εἰς τελος 40, ος, 1τ8ς» 
233. Αγ. Ἐά. δῖαν. ἕως τῷ τραχήλε ΟομρΙ. διάψαλμα] α ΧΙ], 
40, 42, τού, 1305) 311. 814ν. εἰς τέλος 22, 36, ξΙ, 68, 87, 91, 97» 

(1:3. ΔΌ ἃ]. τ.) 228, 228, 230, 240, 310. ΑἸά. ΑΙεχ. ἘΒεοραυῖ. εἰς 
τὸ τέλος Οοπιρὶ. ! 

ΧΙΝ. Διέκοψας] διέκοψεν εχ οοττ. ΧΙ]. διεμέρισας Οομνρί. ἐν 
ἐκράσει] ἐν ϑάμδες Οοπηρ. κεφαλὰς] ργατηῖ. τὰς Οοπιρί. δὺν- 
αφῶν] ργϑεπνῖτε, τῶν 40. δυνατῶν 42. τῶν δυνατῶν Οοτηρ. σεισϑή- 
σονται] συφήησονται 68. σαλευϑήσονται (οτηρί. ἐν αὐτῇ] εν αὐτοις 
"(εχ οοττ, τῆ. τες.) 22. διανοίξουσι) ἀνοίξουσι (οτρ!. χαλινὲς] 
τὰς ἡνίας Οὐταρ!. ὡς ἔσϑων] ὡς εσϑιων 22, 26, 42, 68, 91, 238. 
(239. ἔστ. ἐσϑιον.) ὡς ὁ ἐσϑίιων 36, 40, 49, (ξ1. Ἔχ ςοτ.) 87, 9ς, 97, 
τού, 130, 153) 1ιϑς, 108, 228,310,311. ΑἸά, ὡς ὁ ἔσϑων ὙΒεορΆΥΙ. 
ὡς ἔσϑων τ]ωχὸς λάϑρα) ὡς τρώγων πἤωχὸν ἐν ὠποκρύφω. Οοπιρὶ. 
τὐωχὸς] τῆωχον 1 ς3. 

ΧΡ. Καὶ ἐπιδιδᾷς] καὶ ἐπεξιθασας ΧῚ], 22, 26, 36, 40, 42, 40, 
ξ1γ68, 87,91» 95» 975 τού, (1230. υἱ νἱάεζιγ) 153, 1τ8ς, 108, 228, 233,» 
238, 230, 210, 3211. ΑἸ]ά. ΑΙεχ. ΤΗδοάογει. ἰϊ. 86. εἰ ἃ]. ὙΠΒΟΘΟΡΗΥΙ. 
χα! ὑπερήγαγες (ΟΠΊΡΙ. εἰς ϑάλασσαν] ἐπὶ ϑαλάσσης (οΙηρί. εἰς 
ϑάλασσαν τὰς ἵππες σε] τς ἱππὲς σκ εἰς ϑαλασσᾶν ξ1,0 ζ,18ς, 228. 

ταράσσοντας] συνταράσσοντας (ουηρΙ. ἐτάραξας Οὐοάεχ ὑπι5 ϑετρῖ. 
ὕδωρ τοολύ] υδατα πολλὰ 22, 36, 40, ςτ, 68, 87,01, 9» 97. τοό, 114, 
130, 153, 18ς, 228, 238, 239) 240, 310,311. ΟΟΠρΙ. ΑΙά. ΑἸεχ. ΤΠεο- 

ἀογεῖ. 1. εἶς. ΤΕορΡΏΥ. Αση). Ε4. 8᾽αν. σφεας ναρΐα: Ἡϊετοη. 
ΧΥῚ. Ἐφυλαξάμην] ἐφύλαξα Οοπιρί. καὶ ἐπ]οήϑη] καὶ ἐφο- 

δήϑη (οπιρί. ἡ κοιλία μου] ἡ καρδια μοὺ 25, 36, 20, 49, 68, 87, 

91. 95. 979 τού, 153, 18ς, 228, 239, 240, 310, 3211. ΑἸά4. ὙΠΕΡ. 

Απ. Εά. δῖαν. χειλέων μου] ργαπιῖῖ, τῶν Οομρί. εἰς τὰ ὀκᾶ 
μου] ἐπὶ τῶν ὀξέων μον Οοπιρί. καὶ ὑποκάώτωθέν μου] καὶ εν ἐμοι 
τού. ϑῖαν. καὶ ὑποκάτω μον ΟΟπρὶ. κα μου Ατπῃ. 4. ἐταράχϑη] 
συνεταράχϑη Οοπιρ. ἡ ἕξις μ5] ἡ ισχυς με (24. εχ σοττ. πη. τες.) 
45, τού, 130, 198, 239. ΟΟΠΡΙ. δίαν. ἡ ὑπογάσις μου 40. Μοτιϊιαάν 
"»πεα Ἡϊετοη. ἢ κοιλία με Απῃ. Ἐά. ἀναπαύσομαι) αναπαυσωμαι 
26. καταπαύσομαι Οομπρὶ. ϑλίψεως} -Ἑ μου 26, 40, 42, 40, 68, 

87, 91, 97, 1ού, τς3, 228, 239, 240, 310. ΑἸά, Αἰεχ. ὙΠΕΟΡΗγ]. τῆς 
ϑλίψεώς μον Οοπιρί. εἐγέδωιϊαείοκῖς πιεα : Ἠΐεοθ. τὸ ἀναβῆναι] 
Ἔ με 26, 36,49, 68, 87, 915 97. 1οό, τς3, 310. ΑἸά. ΑΙεχ. εἰς λαὸν} 

ρος τὸν λᾶον 40. ΟΟπΊρὶΙ. εἰς γᾶον 87, 97, (228. οοττ. λαον) 310. 

ΑἸ4ά. υαροικίας μου] ρῥγατηῖτ. τῆς Οοπιρί. ρεγερτίπαιίοπὶ πίε. 

ΗΙεοῦ. ᾿ 
ΧΥΠῚ. Διότι συκῇ] ὅτι συκῆ ΟΠ. 

ποφορησῃ 130. Αἰά. οὐ μὴ τραραϑῶ τὸν καρπὸν Οοπιρί. καὶ οὐκ--- 

αἀμπέλος] καὶ ἐν ταῖς ἀμπέλοις ἐκ ἔγαι φυτά (οπηρὶ. ψεύσεται ἔρ- 

γον] ψεύσεται τὸ ἔργον Οοπιρί. ψεύσεται καρπὸς Απῃ. Ἐά. ἐλαίας} 

Ῥγαπηῖς. τῆς Οοπιρί. κα ποιήσει] αὶ ποοιήσεσιν Οὐμηρί. βρῶσιν] 

α 240. βρώματα Ο(οπιρ!. ἐξέλιπεν] ἐξελειπον 26, 36, 40, 40, 87» 

ΟἹ, 95, 97.153. 18ς. Αἰεχ. εξελιπὸν 40, 8), τού, 228, 310. Οὐομρρὶ. 

ΑΙΔ. Ὑπεορηγ.. πὸ βρώσεως τρόξατα] διότι ἔφαγον τπρόδατα 

Οοπιρὶ. ἐο φεοά ςουπεάεγεπε ουές  Ἠΐετοη. καὶ ἐχ, ὑπάρχεσι] και 

ἐκ ὑπαρξεσι 45, 26, 36, 44, 87, 91, 9ς;» 97» 1οό, 130, 163, 18ς, 248, 

230, 310, 311. ΑΙά. ΤἈΕΟΡΕγ. δϊαν. καὶ ἐκ εἰσὶν Οὐρὶ. βόες 

ἐπὶ φάτναις] ἐπι φάτνης βοες ἐξιλάσεως αυτων ΧΙ]. ἐξιλασεως αὖυ- 

τῶν 6, τς3. (ΑΙεχ. ἱπῖογ ὕποοβ.) -Ἐ εξ κασεως αὐτῶν 40. ἐπὶ φατ- 

νης βοες τοϑ. -Ἐ ἐξιλάσεως αὐτῆς 233. βόες ἵν ταῖς φάτναις (οπιρί, 

ΧΥΠΠ. ἐν τῷ Κυρίῳ] ἐπι τω Κυριω ΧΙ], 49, τού. ΑἸεχ. ἀγαλ- 

λιάσομαι] ἀγαλλιασωμαι 26. «χαρήσομαι] χαρισωμαᾶι 26. εὑ- 

φρανϑήσομαι Οοπῖρ!. χαρίσομαι ΑΙά, 
ΧΙΧ. Κύριος ὁ Θεὸς] Κυριε ὃ Θεὸς Π1. μου 22, 26, 36, 40, 

42, δῖ, οἵν ο(» 97, τοῦ, τς3, 18ς, 228, 233, 238, 240,310,311: ΑΙά. 
Ὑπεοάοτεί. ἰ). 64. ἘΓΠεοργ!. δῖαν. Οἰΐξτος.. δύναμίς μον] α μ8. 233. 

ἰσχύς μου Οοτιρί. καὶ τάξει] και ταξαι τού. καὶ ϑήσει ΟομΡΙ. 

εἰς συντελείαν] ὡς ἐλαφων (22. τηᾶγρ. ῥτπια πὶ. υἱ ἴη Ἐά.) 51, 238. 

ὡσει ἐλαφᾷ 95, 114) 1τ8ς. Ὑεοάοτεῖ. ]. οἷ. ἐπὶ τὰ ὑψηλὰ] ργϑυλῖτῖ, 

καὶ 36,40, ος, τού, 130, 18 ς, (228. ἔργα [ἴη. δὉ αἱ. ΠΊ.} 211. Οοπιρί. 

ΑΙά4. Ὑπεοάοτεῖ. ἰος. οἷ. ἐπὶ τὸς ἐχϑρές μου Ῥτοοορ. 'π (ῖ. Νῖς, 

τότ. ἴ. Ρ. τόγο. ἐπιξιξᾷ με] ἐπιδιδων με 26. ἐπιϑήσει (κε Οοπιρὶ. 

ἐαροηοὶ "πε ἘΠετοη. τὰ νικῆσαι] -Ἐ με 26, 42,49, 68, τού, 228, 240, 

410. ΑΙά. Ὑπεοάοτει. 1. οἷ. ἐν τῇ ὡδῇ αὐτῷ} εν τὴ ὁδῷ αὐτὰ 311: 

α τῇ ΟομηΡΪ. 

οὐ καρποφορήσει] οὐ χαρ- 

ΚΕΦ, ΠΙ, 

12. 

18, 10. 



ΚΕΦ. Ι. 

Ι. 

2; 

10. 

ΣΟΦΟΝΊΙΑΣ. Θ. 

΄ ἃ 9 ΄ ὟΝ  ΄’ Ν μΦ . 7΄ φὸ »ἃ 
Λογος Κυρίε, ὃς ἐγενήϑη πρὸς Σοφονίαν. τὸν. τᾶ Χεσὶ, υἱὸν Γοδολίε, τῷ ᾿Αμορία τῇ Ἔ ζεχίε, 
ἐν ἡμέραις ᾿Ιωσίβ υἱβ ᾿Αμῶν. βασιλέως ᾿Ιάδχ. ᾿Εχλείψει ἐκλιπέτω ἀπὸ ποροσώπε τῆς γῆς, λέγει 

’ 3 ΄ »Ὰ 9 Ν ’ 3 “ ΄Ἂς Ἂν Ῥ » Φιο ς ςο 5 Ζ΄ “, 

Κυριος. Εχλιπσέτω ἄνι θωπος χαὶ Χτηνῇ, ἐχλιπσέετὼ τὰ πσετείναὰ τὸ δρανδ χαὶ οἱ ἰχϑύες τῆς 9α- 

λάσσης" χαὶ ἀσθενήσουσιν οἱ ἀσεδεῖς, χαὶ ἐξαρῶ τὰς ἀγόμες ἀπὸ πτροσώπξ τῆς γῆς, λέγει Κύ- 
τς Σ ϑῷ ᾿»Ῥνωὥι ἢ Ρ] ν 2 4 ΩΝ ᾿ς ᾿ “- 

ριορ.. Καὶ ἐχτενῶ τὴν χεῖρά μου ἐπὶ Ιόδα, χαὶ ἐπὶ πσάντας τοὺς χατοιχᾶντας Ἱερουσαλήμ" χαὶ 

ἐξαρῶ ἐχ τῇ τόπε τότε τὰ ὀνόματα τῆς Βάαλ, χαὶ τὰ ὀνόματα τῶν ἱερέων, Καὶ τὸς πρροσκχυνβν- 
τας ἐπὶ τὰ δώματα τῇ ςρατιᾷ τ ἔρανβ, χαὶ τὰς τοροσχυγᾶντας χαὶ τὰς ὀμνύοντας χατὰ τῇ Κυ- 

ρίου, καὶ τὰς ὀμνύοντας χατὰ τῇ βασιλέως αὐτῶν, Καὶ τὰς ἐκχλίνοντας ἀπὸ τῇ Κυρίε, χαὶ τὲς 
. - δ ΄ ΝΙΝ ν 9 “΄ “- -"- 2 ἮΝ 323" ͵΄ - 

μὴ ζητδντας τὸν Κύριον, χαὶ τὸς μὴ ἀντεχομένους τῇ Κυρίβ. Εὐλαξεῖσϑε ἀπὸ πτροσώπε Κυρίε 
ρῷ ζω ὃδ  ,)Ἥ ϑ Ἂν, ς ἴω ’ Φ .- ρῸ“ ,΄ Ἁ, [4 3 ν»Ἂ ΝΕ Γ᾽ Ἂς τῇ Θεδ' διότι ἐγγὺς ἡμέρα τῇ Κυρίβ, ὅτι ἡτοίμαχε Κύριος τὴν ϑυσίαν αὐτῇ, χαὶ ἡγίαχε τὰς χλη- 
Ν 323. "ὦ Ν Ψ 9. ς 2 9 ᾿ ΄ Ν 23 ΄ 5 ν ἡ ΨΌΚΝΝ : 

τὸς αὐτῇ. Καὶ ἐςαι, ἐν ἡμέρᾳ ϑυσίας Κυρίδ, καὶ ἐχδιχήσω ἐπὶ τὸς ἄρχοντας, καὶ ἐπὶ τὸν οἶκον 
ἰμ ΄ Ν 2.» ’] ᾿, 3 δεὸδι ΄’ 2 δύ 9 ΄ Νν ) ’ 3 ῥᾷ ὃ8ϑλ, τῇ βασιλέως, καὶ ἐπὶ σάντας τᾶς ἐνδεδυμένους ἐνδύματα ἀλλότρια. Καὶ ἐκδικήσω ἐμφανῶς ἐπὶ 
Ν 7 ῬὋ 2. “ ““-ς κ 4Ζ Ν ων Ν ἣ» 7 “ γ: τρὸ 9 7 ᾿ς τὴ: ᾿ 

τὰ πρόπυλα ἐν ἐχείνῃ τὴ ἡμέρᾳ, τῆς τληρξντας τὸν οἶκον Κυρία Θεξ αὐτῶν ἀσεξείας χαὶ δόλε. 
“.,“ἑΚΞῈμἾ 3 “κ,εἡἭλἝΦφΦ 2. “2 7΄ ΄΄ “ “ 25. Ν ΄ 39 ᾿, 

Καὶ ἐςᾶι ἐν τῇ Ἡμερᾷ. ἐχεϊνῆ, λέγει Κυριος, φωνὴ χραυγὴης ἀπὸ πυλῆς ἀποχεντόντων, χαὶ ὁλο-- 

ΣΟΦΟΝΊΑΣ] Προφητεία Σοφονίου Ατηι. Μ5. Απῃ. Ἐάὰ. 
Ι. ὃς ἐγενήθη] ὃς ἐγένετο 22, 26, 36, ςι, (86. πιαγρ. υἱ ἘΔ.) ος, 

147, τι8ς, 238. ἐγένετο ὅ2ῶ. τὸν τῷ Χεσὶ) τὸν τὰ Χυσει 26. τον τα 
Χεσει τού,130,311. Αἰοχ, τὸν τῷ Χδς Αἴῆδη, ἰΪ. 97. υἱὸν Γοδολίξ] 

υμον Γαδαλειξ τοῦ. υἱκ Γοδολίε (τρί. υἱξ Γοδολίᾳ Χελκέε Ατηι. Μ8. 
υἱὸν Γοδολίου---- Ἐζεκίε] ΜΠ Απιανία, Αἰ Ἐπεολία Ἡϊετοη. τὰ '᾽Αμο- 
βίου] τε Αμαριξ 22, (23. οὐχ ἀυρὶ. ρ) 36, 49, ςτ, ὅ2, 68, 87, 91, 95» 
97, 130, 147. 18ς, το8, 228, 228, 240, 310, 311. ΑἸά,. υἱξ Γαμα- 

βίου ΟοπιρΙ. Ἰωσί5] Ἰωσία Οοπιρὶ. υἱξ ᾿Αμὼν] νι Αμως 111,23, 
26, 40, 49, (ςτ. εχ σοττ, δΌ 4]. π|.} 9) τού, 18ς, 198, 233- 

11. ἐκλιπέτω] -Ἐ-παντα 22, 36, 42, ςτ, 62,86, (8). πηᾶΓρ.} 97. 114, 
147.,238,240. εκλείπετω 40, τοό,311. (ΟΠ}ρ]. ΑΙεχ. ἐκλειπέτω παν- 

τα ὅδ,ος, τι8ς, 228. ΑΙά. πᾶν Απη. Μ5. (Ατη). Εά. αἱ. πάντα.) 
δῖαν. Οἶτορ. πὸ τοροσώπου] α προσώπε 23. ἀπό τροσώπε διο. 
δὰ ἔῃ. ςοη,.} ἡ γῆ ἀπὸ τοροσώπε ΚΚυρίε (επηδά. ἴῃ (αἴ. ΝΊο. τοπι. 1. 
Ρ. 531. 

ΠΙ. ᾿Εκλιπέτω ἄνθρωπος ἐκλειπετω ἀνϑρωπος 40, 68, τού, 228, 

233. Οοιμρὶ. Αἰά4. ΑΙεχ. ρῥγϑιηῖῖ. καὶ 130. δ8|αν. Μοίᾳ. “και εἐχλει- 
πέτω ανϑρωπος 311. ἐχλιπέτω 29] ἐκλιπετωσαν 26. 
49. 228, 233, 3211. (πρὶ. ΑΙά. ρῥγξπηῖ. καὶ ό2, 147. εκλειπετω- 

σὰν τού. Αἰεκ. τῆς ϑαλαάσσης] -Ἑ καὶ τα σκανδαλα τοις ἀσεξεσι 
22. καὶ ἀσϑενήσουσι οἱ ἀσεξεῖς] και τὰ σκανδαλα συν τοις ασεξεσι 
46, (138. τπιᾶγρ. δὸ αἱ. τἢ.} 240. αὶ ὄ 130,..311. δαῦοῖ (Ὁ ἃς ΑἸεχ. 

ΙΝ. ἐπὶ Ἰόδα]} ἐπὶ Ισδαν ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 49, ξς1, 91, 9ζ» 97» 
1Ιού, 147, 153, 18ς, 228, 228, 310, 311. ΟΟΠΊΡΙ. ἐπι [εδαν καὶ ἔπι 
Ιασϑδαν 62. ὉἹερεσαλὴμ.) Ργαπλῖτί. ἐν 42. τῆς Βααλ] τῶν Βαάλειμ 
25, 36, 42, ξι, 62, (86. τηᾶγρ. του βασιλεως αὐτὴης) 147) 238. τῶν 

Βααλιμ ος, τ8ς, 240. τῇ Βααλ 228. αὐτῶν ρυπέξί5 ποῖαϊ. 310. καὶ 
τὰ ὀνόματα ) μεαδεῖ ονοματα [ὉὉ κξ 23. τῶν ἱερέων] -- μετα τῶν ιερεὼν 

22) 36, ς΄, 62, 86, 97, 147. 228,433, 238. Οοπρὶ. Ατη. Εά. δίαν. 

ἜἜ μετὰ τῶν ἱερὼν 42, 68, 87, (οι. ἔργα [η. δ εδά. τη.) 240, 310. 

ΑΙά. τὰ τῶν ιερων, μετῶ τῶν ἱερέων 95. 18ς. ,αεογάοίαπι σππε (αςεγ- 

ἐοεϊδες Ἡϊετοη. 
Νν. ἐπὶ τὰ δώματα] ἐπι τοῖς ϑωμᾶσι 42. τῇ ςρατίᾳ] τῆς ςρα- 

τιᾶς 230. τῶν ςρατίων Αἴ. Εά. καὶ τὲς 2" - Κυρίου] α οὐπ ἰη- 

τογηγοά, 40, τού, 1ς3, 233. Βᾶδεῖ ἴῃ ομαγδέξ. πηΐποτε Αἰεκ. καὶ τὲς 
τροσκυνᾶντας 231 λ ΧΙ], 23, 26, 36, 40, 42, ςι, 62, 86, ος, 114, 130, 
147, 1Ά8ς, 238, 230, 240, 311. ΟΟμ)Ρ]. Ηἴετοπ. Ασα. Ἑά. -Ἐ τῷ Κυ- 
ρίῳ ϑῖαν. Μοίᾳ. καὶ τὲς ὀμνύοντας 1] α 430. καὶ τὰς ὀμνύον- 
τας 15. ὅζα. δὰ ἤη. οοπλ.} καὶ τες ομννοντὰς κατὰ τοῦ Κυριου (πηᾶγρ. 
Μολοχ) βασιλεως αὐτων Χ]1. καὶ τὲς ὀμν. κατὼ τῷ. Κυρίε} 8 
[οὐρι. 210. κατὰ τῇ ὃ15]. ἐν τῷ δῖαν. Μοίᾳ.. κατὰ τῷ. Κυρίου] 

κατα βασιλεὼς (ςοιτ. κατὰ τα βασιλέως ἀντῶν τη. τος.) 147. α κατὰ 
οι. ΙΝ. 

ἐχλείπετω 40, 

230. α Δγηι. ΜΆ. Ασα). Εά. καὶ τὰς ὀμνύοντας 2.1]. 26,130, 311. 
κα τὲς (ορ!. κατὰ τῷ βασιλέως αὐτῶν] κατα τε Μελχομ 22, 36, 

φι, ος, 18ς, 238. κατὰ τξῈ Κυριξβ βασιλεως αὐτῶν 23, 49. κα κατα 
τε χό, 130, 311. χατῶ τῇ Μολοχ 62, 86, 14). κατα τῆς βασι- 
λειῶς αὐτὰ 68, 97, 228, 310. ΔΙά. κατα τῆς βασιλειας αὐτῶν 87. 

κατᾷ τ Κυριςξ τῆς βασιλείας αὖτε ΟἹ. κατὰ τὰ Μελχε 114. κατὰ 

Μολχομ 240. ἡ τὸ Οομρὶ. ἐν ὀνόματι Κυρίου βασιλέως αὐτῶν Ατηι. 
Μ5. (Αγηι. Ἑά. ἃ]. κατα τῇ ὀνόματος.) 

ΥἹΙ. Καὶ τὲς ἐχκλίνοντας] και τες ομννοντὰας και ἐχχλινοντᾶς 147. 

ἀπὸ τὸ Κυρί} τε ΧΙ]. απὸ Κυριξ τα Θεξ 40. καὶ τὰς μὴ ζη- 

τἄντας] καὶ τες μὴ ζητήσαντας ΧΙ], τοῦ, το8. ΑἸεχ. καὶ τὲς μὴ 
ὦντεχ. τὰ Κυρίου) καὶ οἱ οὐκ ἀπὸ Κυρίου τολεύρου ἐγένοντο. 12 ( οὐϊ- 

οε8 ϑεγρ. τὰς μὴ ἀντεχομένους] τους μὴ ἀνεχομενους 311. τοῦ 
Κυρίου] αὐτα 40. Οὐπιρὶ. 

ΝἼ. Εὐλαξεῖσϑε] εὐλαδεισϑαι 311. Κυρίου τῷ ΘΕΣ] ῥτγβπηϊε. 

τε 62, 86, 147). λα τε Θὲξ 240. τοῦ φύξδου Κυρίου Β4Π]. Μ. Ἰ. ς 78. 
ἡμέρα] ἡ ἡμέρα 26, 40, 42, 49, ὅ:, 68, 86, ος, (97. ἔργα [1π.) τοό, 
147. τᾶς, 228, 233) 310. Οομῃρὶ. ΑἸά. ΑἸοχ, Βδῇ]. Μ. 1. οἷξ. Ῥιόοορ. 

ἴῃ Οαζ. Νῖς. τοῦ. ἴ. Ρ. 1.48. τῷ Κυρίξ] α τὰ (ΧΠ]]. φἀίοτίρε. πηᾶγρ.) 
919 95.153) 18ς, 108, 233. ΟΟπΡ]. ΒΑΗ]. Μ. 1. οἷ. ὅτι ἡτοίμακε 
Κύριος] οτι ἡτοίμασε Κυριος ΧΙ], 22, 26, (36. πᾶτε. ΔὉ 8]. πγ. υἱ ἴη 
Εἀ.) 42, 49, ς1, 68, 87,01, 9ς,97» 1ού, 1ς3,) τᾶς, 108, 228, 238, 310, 

311. ΟΟἸΏΡ]. ΑἸά. ΑΙεχ. Ῥιόςορ. 1. οἷξ. δὲιοτε ἡτοιίμακε Κυριος 24. 
καὶ ἡγίακε] α καὶ 22, 36, ςτ, ϑό,ος, 130, 18ς, 198, 238,311. Ῥτγοοορ. 

]. οἷ(. σεοῦρ. ἡγίιακεὲ Κυριος 23. ὅ2, 147. ηγιᾶσε 26, 40, 490, ΟἹ, 

τού, 1ς3. Οοτρ]. ΑΙεχ. καὶ ἡγιᾶσε 42, (97. οοττ. υἱ ἴῃ Ἐἀά.) 228, 

410. τὲς κλητὰς αὐτῷ} τὰς ἐκλεκτες αὐτῇ τηᾶγρ. 86. 

Ψ1Π1. καὶ ἐκδικήσω] καὶ ἐκδίκησιν ος, 185. οἶκον τῷ βασιλέως] 
τοὺς ἐχγονους Ἰωσίου του εὐσεδεγατου (ἔργα [1π. δ αἱ. πι.} τ. 

ΙΧ. Καὶ ἐκδικήσω} -Ὁ ἐπὶ πταντας ΧΙ], 22, 23, 26, 26, 45, 40, 

ζ1, ό2, 68, 86, 87), ο1, ος, 97, τού, 114, 130, 147, 1ς3ν 18ς, 108, 
228, 233, 238, 240, 310, 211. (οῃρῖ. ΑἸά. ΑΙεχ. -Ἑ σαντὰς 230. 

ἐμφανῶς} -Ἑ ἐπὶ ταντας 40. 8,αν. Μοίᾳ. -Ἑ στάντας Ατη). Μ5. 
Αγῃ). Εά, ἐμφανὼς ἐπὶ τὰ πρόπυλα] Λιβετ ονππές νιαπίζοε φυὶ μεπε 
ἐπ υοβίδωϊὶε Ἡϊετοη. ἐπὶ τὰ τρόπυλα] ἐπι τὰ τροπυλαια 40. ΡὈΓδ:- 

τηῖττ. τὸς Οοπιρί. τορὸ τῶν τοροπύλων Ατηϊ. Μ8. (Ατγηι. Εά. 4]. ἐπὶ 
πάντα τὸ πρόπυλα.) 3 Οοάϊοες ϑεγρί!, τὸν οἶκον Κυρίου] α Κυριου 
22, 237) 51, 62, τού, 147, 238, 24. Θεεξ αὐτῶν] ργαπηϊῖς. τὰ ΧΙ], 

22, 23, 26, 36, 42, 40, ς1, 62, 130, 147, 233, 238, 240, 311. ΑΪεχ. 

α 6ὅ8,91,97, 143, 228, 210. ΑΙά. ἀσεξδείας} ἀνομιας 26, τοό. ΑἸἰεχ. 
αϑικιας 49. 

.Χ. ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ} ἐν ἐκεινη τὴ ἡμέρα ΧΙ]1, 22,23, 26, 36, ς:, 
ό2, 86, τοό, 130, 147), 198) 233, 238, 311. (ΟΠΊΡΙ. Αἰεχ. ἐν τῇ ἐχεινὴ 
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ΞΟΦΟΝΊΙΑ Σ. 

αὐτὶ ἀπὸ τῆς δευτέρας, χαὶ συντριμμὸς μέγας ἀπὸ τῶν , βενῶν. Θρηνήσατε οἱ χατοιχᾶντες τὴν 

καταχεχομμένην, ὅτι ὡμοιώθη πᾶς ὁ λαὸς Χαναᾶν, χαὶ ἐξωλοϑρεύϑησαν πάντες οἱ ἐπηρμένοι ἄρ- 

γυρίῳ. Καὶ ἔςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ἐξερευνήσω τὴν Ἱερεσαλὴμ μετὰ λύχνε, χαὶ ἐχδιχήσω ἐπὶ 

τοὺς ἄνδρας τοὺς χαταφρονδντας ἐπὶ τὰ φυλάγματα αὐτῶν" οἱ δὲ λέγοντες ἐν ταῖς χαρδίαις αὐ. 

τῶν, Οὐ μὴ ἀγαϑοποιήσῃ Κύριος, ἐδὲ μὴ χαχώση" Καὶ ἕςαι ἡ δύναμις αὐτῶν εἰς διαρπαγὴν, 

χαὶ οἱ οἶχοι αὐτῶν εἰς ἀφανισμόν" χαὶ οἰκοδομήσουσιν οἰκίας, χαὶ οὐ μὴ χατοιχήσουσιν ἐν αὐταῖς" 

χαὶ χαταφυτεύσεσιν ἀμπελῶνας, χαὶ ἃ μὴ ππίωσι τὸν οἶνον αὐτῶν. Ὅτι ἐγγὺς ἡμέρα Κυρίαᾳ ἡ 

μεγάλη, ἐγγὺς χαὶ ταχεῖα σφόδρα: φωνὴ ἡμέρας Ἄυζοὺ, πιλρα χαὶ σκληρὰ τέταχται. Δυνατὴ 
ἡμέρα ὀργῆ, ἡ ἡμέρα ἐκείνη, ἡμέρα ϑλίψεως χαὶ ἀνάγχης, ἡμέρα ἀωρίας χαὶ ἀρανισμᾶ, ἡμέρα 

γϑοφϑῦ χαὶ σχότους, ἡμέρα γεφέλης χαὶ ὁμίχλης. Ἡμέρα σάλπιγίος καὶ χραυγῆς ἐπὶ τὰς αὖό- 

λεις τὰς ὀχυρᾶς, χαὶ ἐπὶ τὰς γωνίας τὰς ὑψηλάς. Καὶ ἀθληην τοὺς οὐ πῶς χαὶ Ἔορε: 

σονται ὡς τυφλοὶ, ὅτι τῷ Κυρίῳ ἐξήμαρτον" χαὶ ἐχχεεῖ τὸ αἷμῶ αὐτῶν ὡς χϑν, χαὶ τὰς σάρκας 

αὐτῶν ὡς βόλξιτα. Καὶ τὸ ἀργύριον αὐτῶν χαὶ τὸ χρυσίον αὐτῶν οὐ μὴ δύνηται ἐξελέσϑαι αὐ- 

τὰς ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίσυ" χαὶ ἐν συρὶ ζήλου αὐτῷ χαταγαλωσήσεται σᾶσα ἡ γῆ, διότι συν- 

τέλειαν χαὶ σπεδὴν ππαιήσει ἐπὶ “σάντας τὸς χατοικδντᾶς τὴν “ἢν. 

ΣΎΝΑΧΘΗΤΕ, χαὶ συνδέϑητε τὸ ἔϑνος τὸ ἀπαίδευτον, Πρὸ τῇ γενέσϑαι ὑμᾶς ὡς ἄνθος «.2. 

ππαραπορευύμενον, πρὸ τῇ ἐπελϑεῖν ἐφ᾽ ὑμᾶς ὀργὴν Κυρίου, πτρὸ τῇ ἐπελθεῖν ἐφ᾽ ὑμᾶς ἡμέραν 

ΚΕΦ,!, 

1Ὶ, 

12. 

18. 

ΚΕΦ. 
Π, 

υμοῦ Κυρίου. Ζητήσατε τὸν Κύριον “φΖάντες ταπεινοὶ γῆς, Ὡρίμα ἐργάζεσϑε, χαὶ διχαιοσύνην 3. 

ζητήσατε, καὶ ἀποχρίνασϑε αὐτὰ, ὅπως σχεπασϑῆτε ἐν ἡμέρᾳ ὀργῆς Κυρίου. Διότι Ἐάζα διηρ- 4 

ἡμέρα ος, τᾶς. ἐπὸ πύλης] απὸ τῆς τύυλης 26. ἀποκχεντάντων] ἐκ- 

κενταντὼν 6. καὶ ὶ ὀλολυγμὸς] α καὶ Αἰδεχ. ἀπὸ τῆς δευτέρας] ἐπι 
τῆς δευτερας 233. ἐκ τῆς δευτέρας Οομορὶ. ὠπὸ τῆς τύλης Αγ. Ἐά. 

Βγεάθῃοδηρ. 

ΧΙ. Θρηνήσατε] ϑρήνειτε 22, 26, 45, ς:, (62. ἴογ. ϑρηνειται) 68, 
86, 87, Ο1, 945. 97. (147. ἴοτ. ϑρηνητε) τϑς, 228, 238, 240, 210, 2311. 

ΑΙά, τὴν κατακεχομμένην] τὴν οἰκαμενὴν 68. ΑΙά, ὅτι ὡμοιώθη] 
δια τι ὡμοιωθὴ ος, ιθς. τᾶς ὁ λαὸς} α τᾶς 8ϊαν. Οἶτορ. καὶ 
ἐξωλοθϑρεύϑησαν) α και ΧΙ], 22, 36, 49, ςἴ, 62, 86, 91, ος, 97, τού, 
1479, 153, 18ς, 228, 228, 310, 311. (ΟΡ). Αἰεχ. Ασῃ. Μ5. Αγ). 

Εά. ἀργυρίῳ] Ργαεπλῖτε, ἐν 211. 
ΧΙ], ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ] ἐν ἐκείνη τὴ ἥμερα ΧΙ], ,ςό, 1 53» 108, 

233.) 311. Οοπρὶ. ΑΙεχ, ἐξερευνήσω] ἐρευνήσω Βαῇ]. Μ. 1. 310. 

μετὰ λύχνε] -Ἐ καὶ ἐχδικησὼω τὴν μρεσάλημ. μετα λυχνξ 36, ξι, 238. 

μετὰ τῷ λύχνου ΒΑΠ]. Μ,. 1. εἶ. ἐπὶ τὲς ἄνδρας] ἐπὶ τας ἀνρωπες 
23, 4ο. Οοπιρὶ.. ἐπὶ τὰ φυλάγματα αὐτῶν] λ ἔπι 2ύ. ργζὸ φυ- 
λαγματα δάίοτρι. πιαγρ. βδελυγματα 86. οἱ δὲ λέγοντες] τους λε- 
γοντας 22, 36, 42, ς1γ 62, 86, ος, 147ν τ8ς, (228. ἔργα ταίισ.) 238, 
240. (οπηρὶ. α δὲ 23, 26, 40, 49, τού,.130,1ς3, 108,233, 311. ΑΙοχ. 

ἈΑπη. Μ5. Ασην ΕΑ. 511ν. καὶ οἱ λέγοντες 68, 87, 91, 97, 310. ΑΙά. 
ἐν ταῖς καρδίαις αὐτῶν] μδβιεῖ ἴῃ ομαγαέξ, τηΐπ. ΑἸεχ. Οὐ μὴ ὄγα- 

ϑοποιήσῃ) ἡὶ μη ἀγαϑοποιήσει (62, 147. ἴοτ. αγαϑωποιησει) τοῦ, 1 ς 3. 
Οοπιρ. ἰδὲ μὴ κακώσῃ] εδ᾽ ὁ μὴ κακωση ΧΙ], 223, 40, 42, 49, ὅ:, 
τού, 147, 153» 108. ΑΙεχ. ε6δὲ μη κακώσει α6. ΟΟμΡΙ. 

. χώσει ἴοό. ἐδ᾽ εἰ μὴ κακοποιήση ΟΒιγίοῇ. νἱ. 220. 

ΧΙΠΙ. εἰς διαρπαγὴν] ες αρπαγην τού. εἰς ἀφανισμόν) “ϊξρα- 

ὀππίην Ἡϊεῖοη. καὶ οὐ μὴ κατοικήσουσιν] καὶ οὐ μη κατοικησωσιν 
95, τι8ς, 310, 31τ. ΟΟπιρ]. ἐν αὐταῖς] α Οὐ. 
σουσιν] και χαταφυτευσωσιν 1Π], 46. 

91) 97, 147, 153, 228, 310, ΑΙά, 
ΧΙΝ. Ὅτι ἐγγὺς] διοτι εγίυς 40. κοτι οι. ἡμέρα Κυρία] ρτα- 

τηϊτῖ. ἡ ΧΙ, 22,23, 26, 36, 40, 42, 49: 62, 68, 979 τού, 14). 13, 

198, 228,.2332,) 228, 310. Α]4. ΑἸεχ. ΒαΗ͂Ι. Μ.1. ςγ8. ἐψγὺς] α 68. 
ΑἸά, ργατηῖε. καὶ τού. Ὁοτηρὶ. καὶ ταχεῖα σφόδρα] και ταχινη 
σφοδρα 46. καὶ ταχυνὴ σφοδρα 230. φωνὴ ἡμέρας---ἡ ἡμέρα ἐχείνη 

δ᾽ δὶ μη κα- 

καὶ καταφυτεύ- 

χα! φυτευσουσιν 62, 68, 86, 87, 

ἴῃ σοπη. ἴε4.} τος αἰεὶ Πλονεὶπὶ ἀσπαγα, εἰ εἰωτα ροβία οὐδ, γονεὶς. Τὶος γα. 
“ες ἡ α Ἡϊετοη. Κυρίου 457 147: τέτακται) α ΒαΑΗ]. Μ. ]. οἰξ. 

ΧΝ. Δυνατὴ ἡμέρα] δυνατη ἡ ἡμερα ό2, 68, 147. ΑΙά,. 
ἡμέρα ὀργῆς} α Βαῆϊ. Μ. Ἰ. οἶτ, 
ψεως το8. ργαπητί, ἡ ΑΙά. 
αδαγαξξ. πλίποσε ΑἸςθχ. 
87, οἵ, 97, 130, 153.) 228, 2305) 310, 3211. ΘΟΡΊΡΙ. ΑΙά. 
σις 147. ἀϊεε ἀεεγδίἑατὶς Οὔρεη. ἱν. 478. 

Δυνατὴ 
ἡμέρα ϑλίψεως] ἡμέρα ὀργῆς ὅ,λι- 

ἡμέρα ϑλίψ. καὶ ἀνάγκ.] Παθεῖ ἴῃ 

ἡμέρα αορα- 
γνόφε καὶ σκότες σχο- 

τες καὶ Ὑνοφὲ ΧΙ], 22,23, ύ, 36, 42, ςι,62, 86, ος, τού, 130, 147». 

ἡμέρα ἀωρίας} ἡμέρα ταλαιπωριας 45, 68,. 

ιϑς, 233, 238,3211. ἐΟΟΡΊΕ:: ΑΙεχ. Βαῇὶ. Μ. 1. εἷξ. 

ἐγ δὶπὶς Ἡϊοτοα, ἡμέρα νεφέλης καὶ ὀμίχλης] κα 953: 

ΧΥῚ. τὰς ὀχυρὰς} τᾶς ἰσχυρᾶς 1, 42. καὶ ἐπὶ τὰς ἜΤ 

καὶ ἐπὶ τες συργᾶς ξι. τηᾶγρ. ΒΑΡεῖ χαὶ ἴῃ ομαγαξξ, τηΐπογε Α]δχ. εἴ 
“μρεγ πιρὸς Οτίρεῃ. 1. οἷζ, 

ΧΥΠΙ. Καὶ ἐκθλίψω] Εἰ τ δῷ Οἥρεη. 1]. οἴ. 

τυφληςὶ ΟΟπρ]. ὅτι τῷ Κυρίῳ] οἵ τῶ Κυρίω Οοπιρί. ἐξήμαρτον) 
ἡμᾶρτον 42. (ΟὨρΡΙ. μ καὶ ἐποίησαν τὸ ὄνομα αὐτῷ ἐπὶ ματαίους οἷ 

ἄτι δυνήσονται βοηϑῆσαι αὐτοῖς Απῃ. Μ8. Απη. Εά. καὶ ἐκχεεῖ} 
καὶ ἐχχεω 36, 42, ξς1, 62, 86, ος, 147, τς, (228. εχ οοττ.) 228, 240. 
δίαν. Οἶτορ. εἰ οὔμεπάσηι Οτίρεη. Ἰ. οἷ, ὡς χἝν] εἰς χαν 87, 91», 
979 153» 228. ΑΙά. ὡς βόλξιτα] ὡς τα βολξιτα τοό. «ὦ βέντως 
ὄρει. Ἡϊετοη. 

ΧΙ. Καὶ τὸ ὠργύριον αὐτῶν] λα αὐτῶν ος, 18ς, 249. κα καὶ 

Οομρὶ. Ατη. Μ5. Ατ. Ἐά. οὐ μὴ δύνηται] οὐ μὴ δυνηϑὴ 22, 26, 
36, 49, 51) 62, 86, ος, τού, 147, 18ς, 238. οὐ μη δυναται ΟἹ, 13. 
ἐξελέσϑαι αὐτὰς} ἴγ. 110, 3211. καὶ ἐν τυρὶ] οτι ἐν τυρι ΧΙ], 130». 

108, 233,.240,31:. καταναλωθήσεται] ργρεπιῖς. καὶ 228. διότι 
συντέλειαν] σα ενπαρααἰέοπεηα σπέρε Ἡεοα. τὴν γῆν] ἔπι τῆς γῆς 42. 

“ἴϊδε Ἱεπούγαγωηι οἱ 

ὡς τυφλοὶ] ὡς 

1. καὶ συνδέϑητε] καὶ συνδεηϑητε ό:, 86, 9ς, 147, 1κ8ς. 

Π. ὑμᾶς 1] ἡμὰς 46, 62. «ταραπορευόμενον] -Ὁ ἡμέρας 232, 
(23. Διδ Χ) 26, 42, ξ΄, ὅ2, ος, 114» 147, 18ς, 238, 240. 
40, 68. Οοταρὶ. ΑἸά. 8ϊαν. Μοίᾳ. τοαρερχομένον ἡμέρας 86. -᾿ πμε- 

ρᾶν 87,01, 97» 1ζ3., 228. ᾿ὠλῥμ ν᾽ εἰϊενι ΗἩϊετοῦ. τρὸ τοῦ. ἐπελ- 

Δεῖν 11 τρὸ τῷ ἐλϑεῖν ΑΙά. πρὸ τῷ ἐπελθεῖν τ΄ -- Κυρίδ τ]. οὔπὶ 
Ἰηϊεγηχαά, ος, τοό, τς, (228. δαϊοτῖρι. πιᾶγρ. ΔῸ αἱ. πὶ.) 240, 311- 
Αγ. Μ5. Ατπι. Ἐ4ά. ὀργὴν Κυρίου] σργὴν ϑυμε Κυύυριου ςι, 86. 

ἡμεραν ϑυμα Κυρικ 130. δ[αν. Μοίᾳ. τρὸ. τῆ αἷς. ἄς. δά ἤη. ςοπ,.] 
015. Τοτρῖ. δό. . 233. τρὸ τὸ ἐπελϑεῖν 2] τρο τὰ ελϑειν 45, 68, 

91, 130, 1ς35).311. πρὸ τῷ ἐπιπέση Οοπιρί. ἐφ᾽ ὑμᾶς 29} ἐφ᾽ ὑμῶν 
Οὐπιρί. ἐπὶ τᾶντας ϑ8ῖαν. Οἴτορ. ἡμέραν] οργῆν 232, 238, 240. 
οργῆς ([Ὀρτὰ (οτ. ἡμεραν) 311. ἡμέρα ὀργῆς ΟΟπλρὶ. ἀϊΐες ἱγα’ Ηϊεγοη. 
ϑυμδ Κυρίᾳ} ργαεηιῖ. οργης 42, 68, 86, 8), 97. 147, 228. Αἰά, ορ- 
γῆς Κυριου οι. ργϑυηϊῖ. οργης καὶ 239.  ινογὶς Ἰροναὶπὶ, Ἡϊεῖοι. 

1. γῆς] ῥγβιηϊ. τῆς 26. κρίμα ἐργάζεσϑα!) χριμα ἐργασα» 

σϑε 22, 36, 86, ος, 147) 18ς, 238. κριμα. ἐργασασϑαι 62. καὶ 
δικαιοσύνην ζητήσατε] και ζητήσατε δικαιοσυνὴν, ζητήσατε πραοτητῶ 

22, 51) 62, 86, ος, 1479) 18ς,) 240. ἔς, ἢπε καὶ, ϑίαν. Οἶτορ. Χαὶ 

ζητησατε πραότητα 36, (228. πηαγρ.) 238. καὶ ὶ ὠποκρίνασϑε αὐτὰ] 

καὶ ἀποχρινεσϑὲ αὐτὰ ΧΙ], 22) 26, 36, 49, ξ1, 94» 130) 147, 185» 238, 

3:1. Οὐμπιρ]. ΑἸεχ. 8[αν. Οὗἶτορ. καὶ αποχρινασϑαν ταυτα 62, 86. 

ὅπως σκεπασϑῆτε] ὁσπὼς εκσπασϑητε ΧΙ]. 
ΙΝ. διηρπασμένη ἔςα!] διεσπασμενὴ ἐξαι. ὅ2, 147. διεσπαρμάνη 

Ἔ ἡμερα- 



ΚΕΦ. 11. 

ΣΟΦΟΝΊΙΑΣ. 

πασμένη ἕςαι, καὶ ᾿Ασχἄάλων εἰς ἀφανισμὸν, χαὶ Αζωτος μεσημξρίας ἐχριφήσεται, καὶ ᾿Αχχαρὼν 
ἐχριζωϑήσεται, Οὐαὶ οἱ χκατοίχϑντες τὸ σχοίνισμα τῆς ϑαλάσσης, πάροικοι Κρητῶν" λόγος Κυ- 

. ἢ » 3 ε “ “5 ’ ε “ἊΨ ς "ὦ 3 Ν 7 εἰ ρίου ἐφ᾿ ὑμᾶς Χαναᾶν, γὴ ἀλλοφύλων, χαὶ ἀπολὼ ὑμᾶς ἐκ χατοικίας. Καὶ ἔςαι Κρήτη γομὴ 
᾿ Ζ7 Ν᾿ “ ΄, ,» ζ΄ γι. φοιμνίων, χαὶ μάνδρα “ροξάτων. Καὶ ἕςαι τὸ σχοίνισμα τῆς ϑαλάσσης τοῖς καταλοίποις οἴχε 
,. 3ᾳκ. 9 3.2. 2 Χ 7 2 »᾿ » ᾽ σιῳ 1όδα, ἐπ᾿ αὐτὰς τομήσονται ἐν τοῖς οἴχοις ᾿Ασχάλωνος, δείλης χαταλύσεσιν ἀπὸ πτροσώπου υἱῶν 
. Ἔδδι “͵Ὁ 32’ ΠΝ Κύ ς ν᾿ 5. ν". 2 “ Ν 3 ΄ 9. εὐ Ιδόα, ὅτι ἐπέσχεπίαι αὐτὸς Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, χαὶ ἀποςρέψει τὴν αἰχμαλωσίαν αὐτῶν, 
12 3 Ὶ ᾿ Ν 4 “ὦ ΄ ᾿ Ηχεσα ὀνειδισμὲς Μωαξ, χαὶ χονδυλισμὲς υἱῶν ᾿Αμμῶὼν, ἐν οἷς ὠνείδιζον τὸν λαόν μου, χαὶ ἐμε- 
γαλύνοντο ἐπὶ τὰ Ὁριά μου. Διατξτο, ζῶ ἐγὼ, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων ὁ Θεὸς Ἰσραὴλ, δὲ- 

᾿ ὅτε Μωὰξ ὡς Σόδομα ἕἔςαι, χαὶ υἱοὶ ᾿Αμμὼν ὡς Τόμοῤῥα, χαὶ Δαμασχὸς ἐχλελειμμένη ὡς ϑιμω- 
γία ἅλωνος, χαὶ ἠφανισμένη εἰς τὸν αἰῶνα" χαὶ οἱ κατάλοιποε λαξ με διαρπῶνται αὐτὲς, χαὶ οἱ 

χατάλοιποι ἔϑνες μου χληρονομήσουσιν αὐτές. Αὕτη αὐτοῖς ἀντὶ τῆς ὕδρεως αὐτῶν, διότι ὠνεί- 

δισαν, χαὶ ἐμεγαλύνθησαν ἐπὶ τὸν Κύριον τὸν πσαντοχράτορα. ᾿Επιφανήσεται Κύριος ἐπ᾿ αὐτὲς, 

᾿ χαὶ ἐξολοϑρεύσει πτάγτας τὸς ϑεὸς τῶν ἐθνῶν τῆς γῆς, χαὶ ποροσχυγήσουσιν αὐτῷ ἕχαςος ἐκ τοῦ 

τόπου αὐτοῦ, πᾶσαι αἱ νῆσοι τῶν ἐθνῶν. Καὶ ὑμεῖς Αἰϑίοπες τραυματίαι ῥομφαίας μου ἐςέ. 
Καὶ ἐχτενεῖ τὴν χεῖρα αὐτῇ ἐπὶ Βοῤῥᾶν, χαὶ ἀπολεῖ τὸν ᾿Ασσύριον, χαὶ ϑήσει τὴν Νινευὴ εἰς 
ἀφανισμὸν ἄγυδρον, ὡς ἔρημον. Καὶ νεμήσονται ἐν μέσῳ αὐτῆς ποίμνια, χαὶ πάντα τὰ ϑηρία τῆς 
γῆς. καὶ χαμαιλέοντες, χαὶ ἐχῖνοι ἐν τοῖς φατνώμασιν αὐτῆς χοιτασϑήσονται" χαὶ ϑηρία φωνή- 

σε! ἐν τοῖς διορύγμασιν αὐτῆς χαὶ χόραχες ἐν τοῖς πυλῶσιν αὐτῆς, διότι χέδρος τὸ ἀγάςημα αὐτῆς. 

ἐςαι 86, ος, ιτϑὃς. 

233. ΑΙεχ. 

ται 62, 86, 147. 

ἐκριζηϑησεται 87. 
Ψ. Οὐαὶ οἱ κατοικᾶντες] και οἱ κατοικεντες τοό. πάροικοι Κρη- 

τῶν] τσαροικοι Κριτων 26, 8). πάροικος Κριτων ὅ2. τροσήλυτοι 
Κριτῶν ϑίαν. Οἶτορ. ἐφ᾽ ὑμᾶς] ρος υμας τοό. ΑἸεχ. 
κίας} εἰς κατοικιᾶς 111. 

ΨΙ. ποιμνίων] ποιμένων Οοπρρϊ. 
ΨΙΙ. τοῖς καταλοίποις) τοις καταλυποις (ῆς ᾿η84) ὅ2. ταις 

καταλοιποις τθς. οἶκε Ἰὅδα] οἰκες Ι5σδὰ 62. ἐπ᾽ αὐτὲς] ἐπ᾿ αυτα 
111, 40. ἐπ᾽ ἄυτοις 130, 233, 311. νεμήσονται] νεμηϑήσονται 40, 
130,311. ἐν τοῖς οἶκοι] ρΓρεΠηϊεῖ, καὶ 36, 49, 238. ῥγατη. οἱ τς3. 
δείλης- δα} ροῇ νιον δίονι ἀἰνεγίεη ὦ Καεὶς βἰδγασι ὅκα: Ἡϊετοη. 

καταλύσουσιν] κωταλυουσιν τς3. καταδυσουσιν 210. 
ὦπου υἱῶν ᾿1όδα} κα 233. Βιαδεῖ [00 “Ῥ ΑΙεχ. υἱῶν Ἰώδα} ργαεπηῖι. 
τῶν 22, 306, 1, ος, 18ς,) 238. ὅτι ἐπέσκεπΊαι αὐτὲς] οτι ἐπισκεψε- 
ται αὐτὲς 45. ὅτι ἐπισκέπεται αὐτὲς Οοαρὶ. -Ἑ σφόδρα Αττη. Μ8. 
Αὐῃ. Ἐά. ὁ Θεὸς αὐτῶν] αὶ αὐτῶν 91, 153. ΘΟεοῖρ. ὁ Θεὸς αὐτὰ 
68, 97, 228. ΑΙ4ά. αὐτῶν 1" ---αὐτῶν υ]ς.] «ὶ αἰϊεγιιγ. οἴιπν ἱπιεγηηθα, 
240. καὶ ἀποςρέψει!} καὶ ἀπερρεψε ΧΙ], 26, 36, 4ο, 40, ςτ, ὅ“, 86, 
οι, τοό, 130, 153» 198, 228, 238, 3210, 3211. ΑἸεχ, δῖαν. χαὶι επὶ- 

ξρεψει 45. κῶι ἐπεέρρεψε 68. ΑΙά. καὶ ἀπεςρεψαι ος, τ8ς. καὶ απο- 
φρεψε 97. . καὶ ἐπερρεψαι 147. καὶ ἀποςρέψεται Οοπηρί. τὴν αἰχ- 
μαλωσίαν αὐτῶν] τὴν αἰχμαλωσιαν αὐτῇ 311. 

ΨΙΠΙ. ὀνειδισμὸς Μωὰβ] ονειδισμα Μωαξ 40, ό2, 147. ὀνειδισμὸν 
Μωδδ Οομηρ. καὶ κονδυλισμὲς] καὶ ὀνειδισμὸν Οοπηρί. δἰ εοπήε- 
»πεἰία: Ἠϊετοθ. υἱῶν ᾿Αμμὼν]} υἱες Αμμὼν 62, 86. ἐν οἷς ὠνείδιζον] 

εν οἷς ονειδιζων 62, 14). ἐπὶ τὰ ὅριά μου] ἐπι. τα ορια ἄντὰ ος, 
ιϑς. 

ΙΧ. λέγες Κύριος] α λέγει 62, 147. -Ἐ ὁ Θεὸς Ατπῃ. Μ5. 

δυνάμεων ὁ Θεὸς] ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων 233. 
Οοπτρί. διότι Μωὼδ] οτι Μωαξ 22, 26, 36, 45, ξι, 62, ος, 147, 

ιϑς, 238. καὶ υἱοὶ ᾿Αμμὼν] καὶ οἱ νιοι Αμμὼν ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 

42, 40, ς1,62,97. τοῦ, 147,33, 238, 310, 311. ΑΙεχ. ἐκλελειμμίνη) 
ἐκτεϑλιμμενη ὅ2, 147. ἐκτεϑλημμενη 86. -[ εἰς τὸν αἰῶνα ΑΙ4. ὡς 
ϑιμωνία) ὡς ϑημώωνια (22. εχ σοττ.) 40, 42, 49. 87, 95, 1ού, 130, 147, 
410. (311. ἔοτ, ϑημονια.) καὶ ὡς ϑημωνία Οὐπιρι. ὡς ϑιμωνία 
ἅλωνος καὶ ἠφανισμένη] α 68. ΑΙά. ἅλωνος] ὡλὸς Οοπιρ!. καὶ 
ἠφανισμένη} ὡς ηφανισμενὴ 130. καὶ ἐκλελειμμενη 311. καὶ ὦφα- 
νισϑήσεται ϑϊλν. Οἷἶτορ. καὶ οἱ κατάλοιποι 12] καὶ τὰ λοιπὰ 23. 

α καὶ 40, 95, τ18ςζ. λαοῦ μου] ργαπηϊί. τοῦ 40, 42, 1ς3, 228, 310. 
Οοπηρὶ. ΑἸεκ. διαρπῶνται αὐτὲς] διαρπαγησονται αὐτὲς 23, ἔϑ- 
νους μου] ῬγρΕΠεΐτῖ, τοῦ 42. εϑνους σου 49. κληρονομήσουσιν αὐτὰς] 
κατακληρονομήσουσιν αὐτὰς 42. 

Χ, Αὕτη αὐτοῖς] αὐτὴ αὐτὰς 91. τῶτο αὐτοῖς (οΠΊΡΙΪ. 

ἐκριφωϑήσεται} ἐχριφησεται 1Π1, “6, 40, τοῦ. 

ἐκ χατοι- 

8 
απο ὥροσ - 

τῶν 

Ἰσραὴλ] Ρτγϑετηἶτ, τοῦ 

᾿ 
,αὶι 

καὶ ᾿Ασκάλων] - ἐραι ΧΙ], 26, 42, 49, τού, 198, ᾿ 
ἐκριφήσεται] ἐκριζωϑησεται 1Π|, 26, 49, τού. 'ριφησε-. 

ἐμεγαλύνθησαν] καὶ ἐμεγάλυναν δῖαν. Οὗτος. ἐπὶ τὸν Κύριον] ἐπι 
τον λαὸν Κυριου 22, 36, ς:, 62, 86, 114, 147) 228, 238, 240. δῖαν. 

Οἴἶτορ. ἔς, ἢπε τον, 95, 18ς. κα τὸν 68, 91) 97, 310. ΑἸά. τὸν 
παντοκράτορα] τταντοχρατορος 22, 36, ξΙ, 62, 86, ος, 1145γ147, 185». 
228, 238, 240. τῶν δυνάμεων ΟΟτρΙ. 

ΧΙ. ᾿Επιφανήσεται Κύριος] ἐπιφανῆς ἐςαι Κυριος 40, 49, (62. ἴογ. 

ἐξ} ος. τού, 130, 147» 153, 18ς, 238, 310, 311. Οομρ]. ΑἸεχ. ΑΥπι. 
Μϑ8. ϑ8ιαν. Οὗτορ. -Ἡ ὁ Θεὸς 232. Ἐπιφαν. Κύριος ἐπ᾿ αὐτὲς} 

ἐπιφανὴς ἔγαι Κύριος ἐν αὐτοῖς Εὐυΐεν. Ῥγξρ. Ἐνδηρ. Ρ. 3. ἐπ᾽ αὖ- 

τὲς] ἐπὶ στάντα τὰ ἔϑνη Ομιγίοῖ. 1. 648. (ΟΥ, ν. .ω88.) καὶ ἐξολο- 

ϑρεύσει] α Και 68. ΑΙά. Κύριος Βιάγηι. ἀς Τηη. Ρ. 22. σᾶντας ᾿ 

τὸς Θεὸς} α Θεὸς τς2. τῶν ἐϑνῶν] α 233. ΤΠοοάογεῖ, ἷν. ογό. (( 
ἷν. τος2.) τῆς γῆ] α 23. ΑΥπι. Μ5. Ατη). Εά. καὶ προσκυνή- 

σουσιν αὐτῷ] καὶ τροσχυνησει ἀντω 68, 87, ο1, 97, 228, 310. ΑἸά. 
α αὐτῷ Ὁϊάγαν. ἀε Τηη. 1. οι. καὶ τοροσκυνήσουσι τῷ Κυρίῳ ΟΥΠ]}. 
ΑἸεχ. υἱῖ. ρατί. ἴ. Ρ.. 312. ἕκαρος} “ αὐτὰ ος, τᾶς. ἐκ τῷ τόπῈ] 
ἀπὸ τὰ τόπε ΟἸΠιγίοί. 1. οἷ. τόπε αὐτῷ} τοπε αὐτῶν Π]|, 40, 42. 
Οοπιρὶ. τᾶσαι αἱ νῆσοι] ρταυτλῖττ. καὶ Ὑπεοάοτεῖ. 1. οἶκ. 

ΧΙΙ. Αἰϑίοπες] ἢ νοητοι ἢ αἰσϑητοι δαίμονες (ἀργὰ (οτῖρε. ὃ αἱ. 
τ.) οι. Μδιτὶ δῖαν. Οἴτορ. ῥομφαίας μου] ῥομφαία μου Οοπιρὶ. 
μαχαίρας μου Ογηϊ!. ΑἸεχ. 11. ςόο. ἐρέ] ἐσεσϑε 40, 42. Οοπρὶ. 
ϑίαν. Οἶτορ. 

ΧΙΠ. Καὶ ἐκτενεῖ ] καὶ ἐκτενω ΠῚ, ΧΙ], 23, 26, 40, 42, 40, ὅ:, 

68, 86, 87), 91. 97, τού, 147, 153, 198, 228, 233, 310. Αἰά. Αγπὶ. 

Μϑ8. Ατ. Εά. Ἐὲ εχίεπάίαπε Ἠϊετοη. τὴν χεῖρα αὐτΆ} τὴν χεῖρα; 

μου Π]Ι, ΧΙ], 26, 40, 42, 40, 62, 68, 86, 87, 91, 97. τού, 147, 1ς3, 

198, 228, 233, 210. ΑἸά4, Αττὴ, Μ8. Ατπν, ΕἘά. ἐπὶ Βοῤῥᾶν] α ΧΙΠ. 
ἔπι Βορρα 46, 87, 97. ΑΙά. καὶ ἀπολεῖ] καὶ ἀπολω ΧΙ], 23, 40, 
42, 68, 87, 91, 153», 228, 210. ΑΙά. Ατπι. Μ5. Ατη. ἘΔ. εἰ ρεγάαπ 

Ἡϊεοθ. καὶ ϑήσει] καὶ ϑησω 23,40, 42,68, 87,01, 143, 198. ΑἸά. 
Ατπι. Μ8. στη. Ε4. εἰ ροπαιπ Ἡϊετοπ. εἰς φᾶν. ὥνυδρ.} πα (οἰμμ- 

δίπενι, εἰ ἱπαφμοίαπι Ἠΐετοπ. εἰς ἄνυδρον Οεοτρ. : 

ΧΙΝ. Καὶ νεμήσονται] καὶ νεμήσεται 22, 36, 40, 43, ςξ1) 62, 86, 

9ς, 1479) 185, 238. καὶ νεμηϑήσονται 130, 230, 311. 
τῆς] ἐν μέσῳ αὐτῶν Ατηι. Μ8. καὶ χαμαιλέοντες] καὶ χαμελεοντες͵ 

ος, 18ς. καὶ λέοντες Οοηρί. καὶ ἐχῖνοι] καὶ εχιδνοι 6, ἔν 
τοῖς τ᾿ --διορύγ. αὐτῆς} αὶ ουπὶ ἰῃζεττηεά. 240. κοιτασϑήσονσα!] οἷ- 

κήσουσιν Ατηι. Μ8. Απη. Ἐά. διορύγμασιν αὐτῇ] διορυγμασιν αὖ- 

τῶν 229. καὶ κόρακες] α καὶ ΧΙ], 26, 49,01, τού, 1ς3» 198, 233. 

Αἰεχ. καὶ κόρακες ἐν τοῖς συλῶσιν αὐτῆς] α (αἀίοιρί. πιᾶγε. 80 8]. 

τ.) 228. ἐν τοῖς τυλῶσιν αὐτῆς] ἐν ταις τυλωσιν αντῆς 36, 311. 

διότι δες. δὰ π. ςοπι.] α (Δἀϊοτῖρί. τοᾶτρ.) 490. διότι κέδρος] διότι ὡς 

κέδρος Ατπγ. Μ8. Ατηι. ἙάΔ4. τὸ ἄνάςημα αὐτῆς) το ανταλλαγμῶ 

(οοιτ. αναςεμα) αὐτῆς ΧΠ. τὸ αναφεμμα ἀντὴς 91. (οπιρί. τὸ 

αναςεμα ἀντῆς τού. 

; , ᾽ 
εν μεσω ἄν» 



ΞΟΦΟΝΊΙΑ  Σ. 

ΚΕΦ, ΠΙ. 

ΑὙΤῊ ἡ σόλις ἡ φαυλίφρια, ἡ χατοικᾶσα ἐπ᾽ ἐλπίδι, ἡ λέγουσα ἐν χαρδίᾳ αὐτῆς, ᾿Εγώ εἶμι, τς. 

3 3 5 9 ἱρὰ 3 φ 

καὶ οὐκ ἔς! μετ᾽ ἐμὲ ἔτι: πτῶς ἐγενήθη εἰ 
2 "" ἕ . ν᾿ οι κῃ, ν » »)» “ 

αὐτῆς συριεῖ, Χαὶ χιίνήσει τὰς χειρᾶς αὐτᾶ. 

ςερὰ 

Θεὸν αὐτῆς οὐχ ἤγ[ισεν. 
εἶ 2 ρ» [4 - ᾽ϑ. 

λύχοι τῆς ᾿Αραξίας, ὃχ 
ξ ᾿ φΖ 

χαταφρονηταί" 
5. ἢ ως 9 Ν ΄ χὸ ᾿ 

σῳ αὐτῆς, καὶ οὐ μὴ ποιῆσῃ ἄθιχον 
ι 3 φρ 3 ΄ 

χαὶ ἐχ ἔγνω ἀδικίαν ἐν ἀπαιτήσει, χαὶ ἐχ εἰς νεῖχος ἀδικίαν. 
ΕῚ . - ,.Σ ΦὋ 3 ξ΄ Ἶ ΟΝ 

φάνους, ἠφανίσϑησαν γωνίαι ἀύτων" ἐξερημώσω τᾶς 
᾿ ρ 5 ’ ε ’ Ν φο 

ἐξέλιπον αἱ πόλεις αὐτῶν, σιαρὰ τὸ μηδένα ὑπάρχειν, μηδὲ χατοιχεῖν. 

με; ζαὶ δέξασϑε παιδείαν, 

ἐπ᾿ αὐτήν" ἑτοιμάζα, ὄρθρισον, 
᾿ ε 3 

΄ ᾿ 

γεί Κύριος, εἰς ἡμέραν ἀναςάσεώς μου εἰς μαρτύριον 
. μ» “Ὡ 2» 7 ,.», 5 »Ν “ὦ 

εἰσδίξασϑαι βασιλεῖς, τ ἐχχέαι ἐπ αὐτὸς σασὰν 

ΧΥ. ἡ φαυλίςρια) »αἱῖς ἀεάίια Ἡϊετοη. ἢ κατοιχξσα] αὶ ἥ οἹ- 

ἐπ’ ἰλπίδι] εν ελπιδι Χ11,26. ἡ λέγουσα] α ἡ Οοπρρί. ἐν καρδίᾳ 

αὐτῇ] ἐν τὴ καρδια αὐτῆς 26, 42, 87, 91: Ὁ7, 153, 228, 310. ΑΙα. 

ἐν τῇ καρδίῳ ἑαντῆς (ΟπΙΡΪ. Ἐγώ εἰμι] ἴωρτα ἴογ. δ 8]. τ. εξ αὖ- 

ϑαδειας ο1. καὶ ἐκ ἔς!] καὶ ἐκ ἐγᾶι 153, 311. ΑΓηλ. Μϑ8. μετ᾽ 

ἐμὲ ἔτι} ετι μετ᾽ ἐμὲ 23. μετ᾽ ἐμᾷ ετι 68, 130, 311. ΑΙά. Ὁ ἄλλη 

Οομρὶ. α ἔτι σαι. Μ5. τς ἐγενήθη} τως ἐγένετο 22, 36, 43; 

ει, ὅ2, 86, 95. 147, 18ς, 238, 240. νομὴ ϑηρίων} νομὴν ϑηρίων 42. 

πᾶς ὁ διαπορευόμενος] πας ὁ ττορευομενος Χ1], 46, τοό. πᾶς ὁ παρα- 

πορευόμενος 22, 46, 40, 42, 49» 51» 62, δό, ος; 147. ιϑς, 238, 240. 

ΑἸεχ. δὲ αὐτῆς] αὐτὴν 40. Οοπιρὶ. κα δι’ ος, ι8ς. τὰς χεῖρας 

αὐτῷ] τὴν κεφαλὴν αὐτὰ 42. Ατηι. Μ5, Απτι. Ἐά. α τας 147. κιφα- 

λην αὐτῷ 230. ᾿ ᾿ 

1. ὯὮ ἡ ἐπιφανὴς] α ὦ τς3. ὧν ἐπιφανὴς 68. ΑΙά. καὶ ἀπολε- 

λυτρωμένη) χαι λελυτρωμενὴ 22) 235» 51» 62, 86, 9ς, 147. 1τ8ς. λ καὶ 

Απῃ. Μ5. Ατππ. Ἐά. πόλις] ῥγϑιηϊεῖ. ἡ 40, τς3, 233. Οοπιρ. ἡ 

ποεριςερὼ] ἡ πεποιϑυνα τεριξερῶ 230. ἰωνᾷ Ατηγ. Μ5. 

1. Οὐκ εἰσήκεσε φωνῇς] -Ἐ σου 68, 87, 97, 228. ΑἸά. οὐκ ἥκεσε 

φωνῆς Οοπηρ. ἐκ ἐδέξατο] εἐδὲ ἐδεξατο 22, 42, ξῖ, 62, 86, ος, 147» 

τιϑς. Οοτηρὶ. ῥγϑετηῖτῖ. καὶ Ατηι, ΝΙ5. Ατπ,. Ἐά. οὐκ ἐπεποίϑει) εχ 

ἐπεποιϑησεν [Π|, 26, 40, 42, 49, τού, (130. υἱ ν]ἀεῖιΓ) 1 ς3, 108, 233» 

439, 249, 311:- οὐκ ἤγίισεν] οὐκ ηγίικεν ΧΙ], 40, 1 ς3, 108, 233. 

11. Οἱ ἄρχοντες αὐτῆς] α αὐτῆς 68. ΑΙά. ἐν αὐτῇ] α Ατηι. Εά, 

ὠρυόμενοι ὠρύσονται Αττη. ἘΔ. οἱ κριταὶ αὐτῆς ] οἱ ἄρχοντες ὑμῶν 

Ομιγίοί: ν. 84. ((ξ ν. 216.) ῥγεσπητῖ. καὶ Ατ. Εά. οὐχ ὑπελί- 

ποντο] εχ, ὑπελείποντο 26, 49, 97, 1ού, 1:3, 228, 310. Οοπιρὶ. ΑἸἹά. 

πχ, ὑπελιπέτο 91. πο ἀϊναϊμεδαπι Ἡϊεῖοηθ. ργβπηῖτ, οἱ Αγπι. Ἐά, 

εἰς τοπρωΐ} ὡς τοπρωΐ 147. ὁ 

ΙΝ. ἱερεῖς αὐτῆς} ῥτγαεπηῖτε. οἱ 22, 23, 26, 36, 40, 42, 49, 51, 62, 

οι, 95» 97» 106, 130, 1475 1539 185, 198, 228, 2323), 238, 220, 310, 

411. ΟοἸηρ]. ΑἸεχ. ἱερεῖς αὐτῶν Αττη. ΜΒ, καὶ ἀσεδξσι] καὶ οὐ 

σεδουσι «6. “Ἔ ἀει 87. πηᾶτρ. νόμον} ῥγϑοπλτῖ. εἰς τὸν 22, 36, 40, 

45, κι, ὅ5, 68, 86, (87. τηᾶγρ.) 95, 97» 147, 18ς, 228, 238, 240, 310. 

Οοπιρὶ. ΑΙά4. ργϑεπηῖττ, τὸν 26. εἰς νόμους Ατγπι. Μ5. ἐν νόμῳ ϑ]ᾶν. 

(Ατπι. Εά. 4]. εἰς τὸν νόμον.) 

Ψ. ἐν μέσῳ αὐτῆς] ἐν μέσω ἀντῶν ος, τϑὃς. 
καὶ οὐ μη ποιήσει 46, 62, 147. ΟΟμλρὶ. 
τρῶν πρωΐ] {δηλεὶ τδπτυπὶ 23. 

καὶ οὐ μὴ ποιήσῃ] 
ἄδικον αδικιαν 62, 86, 147. 

δώσει κρίμα αὐτ]} κρίμα αὐτὸ δώσει 

Οοαρὶ. κρίμα αὐτῷ] ῥγαπηῖττ, τὸ ΧΙ, 42, 49, τού, 1ς3, 198, 233. 

ΑΙἴεχ. το χριμα (ἴῃε αντϑ) 2ό. κρίμα μου Αται. Μ5. (Ατηι. Ἑά. 

πιᾶγρ. αὐτῷ.) κρίμα ἠγαπημένου Ατηγ. ἙυςΠοῖος. εἰς φῶς] Βαθεῖ 

τ Χὰ 22. ἐν φωτὶ Οοπιρὶ. μαῦεῖ 0 δὰξ 'π σδαγαέϊ. πιϊηοῖο ΑἸοχ. 

, Απη. Ευςδβοῖοσ. εἰς φῶς--ἐν ἀπαιτήσει) κα οὐπὶ ἱπιεγπγεά, Χ]], 

' 26, 405 τού, 1320, 153, 23232)311- εἰς φὼς ὅζτο, δὰ Άπ. σοη,.} μαθεῖ [00 

» 228. εἰς φῶς, καὶ οὐκ ἀπεκρύθη} κα τ98. 

σει} κα οὔὐπὶ ἱπιογπγεά. 21. ΑἸἰεχ. 

, ΠῚ ο 1] , 
καὶ οὐκ τι" --απαιτή- 

Ἁ 4 

καὶ οὐκ ὅτε. δὰ ἢπ. σοπ|.} καὶ 9, 
᾿ ιϑς. καὶ οὐκ ἀπεκρύξη] καὶ οὐκ ἐπεκρυδη 238. καὶ οὐκ ἐκρύφϑη 

Ν᾽ 3 Ψ Ζ Ἁ ᾽ ἡ 3 32 ἤ 

Οοπιρὶ. καὶ οὐκ ἔγνω] καὶ οὐκ οἶδεν (οπηρί. εν ἀπαιτήσει ὅζο. δὰ 

Βα. ςοπι.} α 239. Οομρὶ. καὶ οὐκ υἱς. ὅχο. δὰ ἤπ. σοπι.} καὶ αὶ κρι- 
νεῖ νικος αδικιὰ εν διαφϑορω 49. εἰς νεῖκος ἀδικίαν εἰς νικος ἀδικιαν 

1Π, ΧΙ], 22, 23. 26, 56, 40, ς1, 68, 975 τού, 130, 1ς3, 228, 233) 

ρ᾿ ᾿΄. ,.Ν δ 

Οὐκ εἰσήχουσε φωνῆς: οὐχ ἐδέξατο “παιδείαν, ἐπὶ τῷ 

ἱερεῖς αὐτῆς βεξηλδσι τὰ ἅγια, 

πρωὶ «πρωὶ δώσει χρίμα αὐτὰ εἰς φῶς, χαὶ οὐχ ἀπεχρύξη, 

ς ἀφανισμὸν, νομὴ ϑηρίων ; πᾶς ὁ διαπορευόμενος. δὲ 

Ἂ ἡ ἐπιφανὴς χαὶ ἀπολελυτρωμένη “πόλις, ἢ σερι- 
7 3 9 ΄ - «. 

Κυρίῳ οὐχ ἐπεποίσει, χαὶ “πρὸς τὸν 
Ξ ΟΣ δ Σ 23. ὃ ςε Ζ 3. “ : ε ὯΝ 39. 

οἱ ἄρχοντες ἀὐτὴς ἐν αὐτῇ ὡς λέοντες ὠρυόμενοι, οἱ; χριταὶ αὐτῆς ὡς 

ὑπελίποντο εἰς τοπρωῖΐ. Οἱ. προφῆται αὐτὴς “ανευματοφοροι, ἄνδρες 

χαὶ ἀσεξᾶσι γόμον. Ὁ δὲ Κύριος δίχαιος ἐν μέ-- 5. 

Ἔν διαφϑορᾷ χατέσπασα ὑπερη- 
εἈΝ 9. “Ὁ ’΄ “ Ἧ ΄ 

ὁδδὸς αὐτῶν τοπαράπαν, τῇ μὴ διοδεύειν" 

Εἶπα, Πλὴν φοξεῖσθέ 

χαὶ οὐ μὴ ἐξολοϑρευϑητε ἐξ ὀφθαλμῶν ἀύτης “πάντα ὅσα ἐξεδίχησα 

ἔφϑαρται πᾶσα ἢ ἐπιφυλλὶς αὐτῶν. Διατδτο ὑπόμεινόν με, λέ- 
΄ 3 ων οι 

διὸ τὸ χρίμα μου εἰς συναγωγᾶς ἔϑγων, τὰ 

ὀργὴν ϑυμοῦ μου" διότι ἐν πυρὶ ζήλου μὸυ 

238, 2310, 311. ἐπ ενιρέιεγπηηι ἐηγυ βίη. Ἡϊετοι. 

ΨΙ. Ἔν διαφϑορᾷ!] εν διαφορα 68. α 87, 91, 97, 310. ΑἸὰ. Ἐν 

διαφϑ'. κατέσπ.} δ ειτακὶ Ἡϊετοη. κατέσπασα ὑπερηφάνες] κατεσπα 

ὑπερηφάνους 23. κατεσπασαν ὑπερηφάνους 310. ὀλέσει ὑπερηφάνους 

Ατηι. Μ8. (Ασπι. ΕΑ. α]. κατέσπασε ὑπερηφάνους.) ἡφανίσϑησαν) 

ὠφϑησαν 2496. γωνίαι αὐτῶν] Ργαεγηϊε, αἱ ὅ:, 147. Ῥτρεπητ. ὡς 

41ττ. οἴκοι αὐτῶν 8[ᾶν. ΟἰΟΡ. ἐξερημώσω] εξηρημωσαν 68. ΑἸά. 

ἐζξηρημωσεν 87,97. 130,310,311. ἐξπρημώσαι οἵ. ἐξηρήμωσα Οοηιρὶ. 

ἀρβνμκὶ Ἡϊΐετοπ. " ῥγαπηῖτ, καὶ δῖαν. Οἶτος:. 

οὗες αυτα (Χ]]. σοττ. αυτων) 1ς3. 

επῖμμς ποη Ἰγαπεεαπὶ : ἘλετΟΏ. 

τοπαράπαν, τῷ μὴ διοδεύειν] “ἐ 

τῷ μὴ διοδεύειν] τε μη διοδευεσβαι 22, 

46, ξτ, 62, 86, 9ς, 147» 18ς, 238, 240. ΟὐοπρΙ. τατα μὴ διοδενειν τού. 

τῷ μηκέτι ὁδεύειν δι' αὐτά Αττι. Μ5. Ατηι. Ἐά, ἐξέλιπον] ἐξελειπον 

26. ἐρίεεενεπι Ηϊετοι. αἱ πόλεις αὐτῶν] αἱ τολεῖς αυτε ΧΠ. 

παρὼ τὸ δα. 84 ἢη. ςοη;.} τιαρῶ τὸ μηϑένα εἶναι τῶν χατοικὼν Ατπι. 

Μϑ8. Απὴ. Ἐά. παρὰ τὸ μηδένα] δια τὸ μηδὲν 23. ΟΟπ)ρ!. δια το 

μηδένα 26, 42, 49, 68, 87, 91; 97» τοῦ, 1ς3,) 108, 228, 310, 311. ΑΙ4, 

ΑΙεχ. τᾶρα τὸ μῆ 240. 

ΨΙΙ. Εἶπα] εἰπὸν 22, 36, ςτ, ὅς, 8ό, ος, 147, 185, 238. Πλὴν 

φοξεῖσϑέ με] πλὴν φοδεισϑαι με τού. πλὴν φοξηϑηήσεσϑέ με (ΟΠ. 

Πλὴν φοῦ. με καὶ δέξ. τταιδ.} νενγωπίαπιεη ἐἰπιεδἐ Πρ πε, εἰ ωπριειῖς 

ἀϊείρίϊπαπι ς Ἠϊετοθ. καὶ δέξασϑε) καὶ δίξεσϑε Οοπιρ!. καὶ οὐ 

μὴ ἐξολοϑρευϑῆτε] και οὐ μη ἐξολοϑρευϑη 68, 87, ο1, 97. 228, 310, 

Αἰά. καὶ οὐ μὴ ἐξολοϑρευϑήτε---ἐπ᾿ αὐτήν] εἰ ποη ρεγί δὶς ἀε οομὶΐς 

εἶκε, ἰπ οπιπιϊδως ἱπ φμῖδις μὲμπι [μπι (αβεγ ἕαπε : Ηἱϊετοηα. καὶ ἐκ ἐξολο- 

ϑρευθϑήτε ἐκ τροσώπου αὐτῆς: κατὰ στάντα ὅσα ἐμέτρησαν κακῶν ἐχ- 

δικήσεσιν ἐπ᾿ αὐτήν. Αγ). Μ8. τᾶντα ὅσα] ργαπλῖε, δια (ΧΙ]. .ά- 

(οτἰρι. ἴαρτα ἢπ. ροδειου πιδπυ) 22, 36, ςι, 62, 86, 9ς, 147» 185» 

438. ρταυηίτ, κατὰ Ατηι. Εά. ἐξεδίκησα  ἐδίκησα ΑἸεχ.. ἐχδική- 

σω Ατπι. Εά. ὄρϑρισον] ορϑριζε 62, 147. (ΟπΡΡΪ. ἔφϑαρται πᾶσα) 

διεφϑαρται τασα ΧΙ], 26, 36, 40, 43, 49, 51» 62, 68,86, οι, ο7. τού, 

1τ47,.}.0ς3) 108, 228, 238, 310, 311. Οουνρὶ. ΑἸά. Αἰεχ. Οήξεπ. Ϊ, γρό. 

διεφθαρται 233. ἡ ἐπιφυλλὶς αὐτὼν] κἤἥ 23.01- 

Ψ111. ὑπόμεινον] ἀπόμεινον Ἐυΐεῦ. Ῥεπι.- Ενδῃρ. Ρ. 90. 

μεινόν με λέγει Κύριος} ταδὲ λεγει Κυριος ὑπομεινον μὲ τού. (132. υἱ 

νἱἀεῖατ.) εἰς ἡμέραν] εν ἡμερα 45, 240. ΟΟπιρὶ. Οήφεη, Ι. οἷς, εἰς 

ἡμέρας 130, 311. ἀναςάσεως μου] κα μου 239. διὸ τὸ κρίμα μου] 

διοτι το κριμᾶ μου ΧΙ], 22, 23. 26, 26, 40, 42).40. 51» ό:, 68, 86, 87, 

Ὧι, ος, 97, τού, 1475» 18ς, 428,233,238, 239, 310, 311. Οοπιρί. ΑΙά. 

ΑἸεχ. Οτίφεη. 1. οἷς. Ογηῖ!!. ΑἸεχ. ἢ. 6 τς. ὅτι τὸ κρίμα μου Βαῇ. 

Μ. 1. 177. εἰς συναγωγὼς ἐϑνῶν] εἰς ἔϑνη Ατηι. Μ5. Ατπῖ. Ἐά. 

βασιλεῖς) -᾿ εἰς συναγωγας εϑνων (ρυπέξ!5 ῃοῖαϊ.) ᾽Ά8ς. τὲ ἰχχέαι] 

Ῥγθτηῖ. καὶ 51ν. Οἴτορ. τὸ ἐκχέαι---ϑυμᾷ μ8] αἱ ἐὔιπάαπι ψιβὲγ 
φᾷ 

ἔος ἐγ 6177: ΟΜ ἰγατε ξΉΓΟΥῚς πε : Ηϊεγοη. 

, 
υπὸ» 

πᾶσαν ὀργὴν] ρτὰ- 

ποτ. τὴν ὀργὴν μὸν 22, 23, 30, 515) 68, 87, 95,97; 130) 18ς, 228,239, 

310, 311. Οομρὶ. Αἰά. Ἐυζδ. 1. εἰς. Ασηλ. ΕΑ. δῖαν. Μοίᾳ. σάσαν 

τὴν ὀργὴν 42. ΡΓΒΕΠΉΪΙ. τὴν ὀργὴν μου, χα! ὅς, 86, 147. τῆν ΟΥ̓͂Ν 

91, 240. τὴν οργὴν μου τᾶσαν 238. Ῥγτηῖῖ. ὀργὴν Αγπι, Μ 

πᾶσαν ὀργὴν ϑυμῶ μΕ] τὴν ὀργήν μου ΒΑΙ͂Ι. Μ. Ἰ. οἶς, ττᾶσαν ὀργὴν 

αὐτὰ πᾶσαν ὀργὴν ϑυμῶδ μδ ϑἷαν. Οἰἶτος. ϑυμξ μ8] ργαπμτῖ. τῶῦ 

42. α με Αἰά, διότι ὅζο, δ ἔῃ. ςοπι.} α 1.53: διότι ἐν τυρ!] ὅτι 

Ἁ ευλ 4 "Ὁ 

τὰς ὁδὲς αὐτῶν] τας 

Ι, 

2. 

3. 

6. 

7. 

8. 



----ὦ» 

ΣΟΦΟΝΊΙΑΣ. 
κΕΦ. ΠΙ. 

᾿ ΝΝ Ζ ΄ φ . 6 κ᾿. ἰν τ ἣν 3 ἮΝ 9 “Ὁ 9. χαταναλωϑήσεται τόσα ἡ γη. τι τότε μεταςρέψω ἐπὶ λαδς γλῶσσαν εἰᾷ ψενεὰν αὐτὴς, τ 
1ο. 

11. 

12. 

μ"“ Ὸ 

Ἁ 

ἐν πυρὶ ΑἸεχ. 

ΠῚ ἘΠ ρ νέων “9 : :,. δῷ ᾿Ὥ ωο ἷ ω. ἐπιχαλείσθαϊ πάντας τὸ ὄγομα Κυρίου, τῇ δαλεύειν αὐτῷ ὑπὸ ζυγὸν ἕνα; 
μῶν Αἰϑιοπίὰς τρόσδε ἕομαι ἐν διεσπαρμένοις μου, οἴσουσι ϑυσίας μοι. 

Ἔχ ἘΕΡΤΙΣ “οτα- 

Ἐν Τῇ ἡμέρᾳ ἐχξίνῃ; ὁ 
μὴ ταταισχύνδῆς ἐχ ππτάντων τῶν ἐπ Τηθεὐμάτυν" ον, ὧν ἠδέξησας εἰς ἐμέ ὅτι τότε εελυ 
ἀπὸ σδ τὰ φαυλίσματα τῆς ὕθροώς σοῦ; χαὶ οὐχ ἔτι μὴ γόσυης τϑ μεγαλαυχῆσαι ἐπὶ τὸ ὅρος 
τὸ ἅγιόν μου. Καὶ ὑχολήψομαι ἐν σοὶ λαὸν πραῦν χαὶ ταπεινὸν, χαὶ εὐλαδηϑήσονται ἀπὸ τοῦ 

ὀνόματος ἜΠΗ Οἱ χατάλοιποι τῷ Ἰσραὴλ, χαὶ οὐ ποιήσουσιν ἀδικίαν, χαὶ ἃ λαλήσεσι μάταια, 

χαὶ οὐ μὴ εὑρεϑῇ ἐ ἐν τῷ φςύματι αὐτῶν γλῶσσα δολία" διότι αὐτοὶ γεμήσονται; χαὶ χοιτασϑήσον.- 
ξαι, χαὶ οὐκ ἔςαι ὃ ἐχφοξῶν αὐτός. Χαῖρε ϑύγατερ Σιὼν, χήρυσσε ϑύγατερ Ἱερουσαλήμ: εὐὑ- 

φραΐνου χαὶ κατατέρπου ἐξ ὅλης τῆς χαρδίας δ8 ϑύγατερ᾽ Ἱερεσαλήμ. Περιεῖλε Κύριος τὰ ἐδι- 

χήματά σοῦ, λελύτρωταί σε ἐχ χειρὸς ἐχϑρῶν σου" βασιλεὺς ᾿ Ἰσραὴλ Κύριος ἐγ μέσῳ σου, οὐχ 

ὄψη χαχὰ ἐχέτι. Ἐν τῷ χαίρῷ ἐχείνῳ ἐρεῖ Κύριος τῇ Ἱερεσαλὴμ, Θάρσει Σιὼν, μὴ Τὰν. τς 
΄ ε ΄ 9 3 

σαν αἱ χεῖρές σου. Κύριος ὁ Θεύς σου ἐν σοὶ, ὁ δυνατὸς σώσει σε, ἐπάξει ἐπὶ σὲ εὐφροσύνην, 

χαὶ χαινιεῖ σε ἐν τῇ ἀγαπήσει αὐτῇ" χαὶ εὐφρανϑήσεται ἐπὶ σὲ ἐν τέρψει ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς. 
Ν᾿ ΄ ἣν ΄ 3 »ς ρ᾿ 

. Καὶ συνάξω τοὺς συντετριμμένους σου" δαὶ, τίς ἔλαξεν ἐπ’ αὐτὴν ὀνειδισμόν, ᾿ἸΙδὰ ἐγὼ πποιῶ ἐν 
ὦ“ ’᾽ 3 ρ᾿ “2 ’ [4 ΄ Ν, ΄ Ἂ 3 ΄ ἯἝ Ν 3 ΄ 

ὅσο, ἔγεχεν σὰ ἐν τῷ Χαίρῳ ἐκείνῳ, λέγει Κύριος, χαὶ σώσω τὴν ἐχπεπιεσμένην, χαὶ τὴν ἀπωσμένην 

ἐν γὰρ πυρὶ Οτΐρεη. ΒΑΠ]. Μ. 1. εἶς, 
τοϊτι, τὰ 40, τοῦ. ΑΙεχ. πᾶσα ἡ γ5]} α πᾶσα Αἴεχ. 

ΙΧ. Ὅτι τότε] διότι τότε Οὐρὶ. ἐπὶ λαὶς] “Ἔ πολλὲς ΒαΗ]. 
Μ. 1. οἷξ. γλῶσσαν] γλωσσων οι. γλῶσσαν εἰς γενεᾶν---Κυρίου] 
γλῶσσαν εἰς ὄνομα Κυρίου Ευΐεῦ. Ῥεπη. Ενδηρ. Ρ. 82ὥ. εἰς γενεῶν 

αὐτῆς] εἰς γεένεας ἀντῶν (1Π]. ἴοτ. γεενας) 22, 26, 45, ςτ, 62, 86, ος, 
130, 1327147, 18ς, 238, 240, 311. Απη. Μδ8. Ατη. Εά. εἰς γένεας 

αντῆς 23, 49. εἰς γενεαν αὐτῶν 26. δῖαν. Οἴἶτορ. εἰς γενεῶν αὐτοῖς 

Ὑπεοάοτεῖ. ἷν. 9ο7γ6. τῇ ἐπικαλεῖσϑα!] τὸ μὴ ἐπιχαλεισϑαι ος, ιτϑὃς. 
πάντας} α Τ᾽ δβεοάοτει. 1. οἷς, τὸ ὄνομα Κυρίου] το ὀνομα τοῦ Κυριου 

46. τὰ δουλεύειν] -ἰ- αὐτὰς Αἴτη. Ἑά. 

Χ. Ἐκ τεράτων] Ργθτηϊί, χαὶι μέντοι καὶι ὑτοὺς 240. αὶ τοεράτων 

Απῇ. Μ5. Αἴπι. ΕἘὰ. τροσδέξομαι] -[- αὐτὲς Ατπι. ΜΒ. Ατηι. Εά. 
“ τοὺς ἱκετευόντας μοι 8[αν. Μοίᾳ. τοροσδέξομαι ἐν διεσπαρμένοις 
μου} α ΧΙ], “ό, 49, τού, 130, 1ς3ν 1989) 233, 239,311. Οτίρεη, 1. οἶξ, 
Ευΐεῦ. Ῥεπι. Ἐνβηρ. Ρ. ςο. ((ἢ, ρ. 82.) Ὑπιεοάοτεῖ. ἰν. 977. τροσ- 
δεζομαι τοὺς ἐκετευοντας μὲ τῶν διεσπαρμένων (22, 238. [Ὁ 56) 36, 

(ξι. οοττ. μετὰ τῶν) 132) 228, 240, ἔς, π|ῇ τροσδεχομαι, 62, 86, 
147. ἔς, πἰῆ διεσπαρμένοι, δῖαν. Οἴἶτορ,. υποδεξομιαι τους διεσπαρ- 
μένους μου 42. (οπιρί. τροσδεξομαι τοὺς ἱκετευοντας μετα τῶν δὲ- 
ἐσπαρμενὼν ος, τι8ς. ΠΑθεῖ {00 δ ἴπ οσἰαγαέξ. πῃ. Αἰεχ. μι είρίαπι 
ἀίῥεηγος πιϑος Ἡϊΐετοθ. ἐν διεσπαρ. μου] κα μου 68, 87, 91, 97. 310. 
ΑΙά.. Αττ. Μ8. Αγην. ἙἘά. οἴσουσι] ργαπηϊῖ. οἱ 22. ϑύσουσι Οἴΐ- 

δθη. 1. εἷς. (ΟΕ 11, 436. {]..47.)} ϑυσίας μοι] ϑυσιας ἐμοι 62, τ47. 
ϑυσιαν μου τοό. ϑυσιᾶς μον 238. ϑύυσιαν μὸι 239. ϑυσιάσματα 
ἐμοΐ Οοπηρὶ. 

ΧΙ. οὐ μὴ καταισχυνϑῃς} ποη εοηζμπάεγὶς δαόα Οτΐρεη. 11]. 47. 
(Οὗ, ἥϊ. 49.) τῶν ἐπιτηδευμάτων σον} των βδελυγμάτων σου ΧΙ]. 
α τῶν 409. κα ἐπιτηδευμάτων σοῦ 91. ὧν ἠσέξησας] ὧν ἡσεξησαν 68, 
87, 91, 97. 228, 310. ΑἸά. τὰ φαυλ. τῆς ὕθρ. σου] ἀειγαὐίοπενε 
εοπέμηιοὶ ας μα Ἡϊεῖοθ. καὶ ἐκ ἔτι μὴ] καὶ εκ ετι οὐ μὴ 36, 42, ξῚ, 
62, 147, 198, 238. Οοπιρὶ. Εὐυΐερ. Ῥεπι. Ενδηρ. Ρ.82. τοροσϑῇς] 
τροσχης 68, 87,91» 97. 310. ΑΙΔ. τρορεϑῆς Εὐυΐεδ. ]. εἶς, τῷ με- 
γαλανχῆσαι] τε μεγαλυνεσϑαι 22, 36, 238. α τῷ Οοπρρί. 

ΧΙΙ. Καὶ ὑπολήψομαι] καὶ υπολειψομαι 36, 40, 40, 97, τ98, 238, 
410. ΟΟπρ]. ΑΙεχ. κα καὶ Αγ. Μ5. λαὸν τροαῦν] λαον σολυν 111, 

68. ΑἸά. λᾶον ὥρᾶον 32, 26, 42, ςῖ, 86, ος, 1οό, 132, 18ς, 228. 

Οομρὶ. Ευΐεδ. 1. οἷ. καὶ εὐλαδηϑήσονται] και πχδληϑησονται οι. 
και ευλαξηϑησεται 143. καὶ εὐλαξήσονται Ἑυϊοῦ. ]. εἰ. απὸ τοῦ 

ὀνόματος] τὸ ὄνομα Οοπιρὶ. ἐν τῷ ὀνόματι Ἑυΐεδ. 1. οἶϊ. Κυρίου] 

Ῥγδηλῖ. τα 26. ΑἸεχ. 
ΧΙΠΙ. καὶ οὐ ποιήσουσιν] καὶ οὐ μὴ τοοιήσουσιν 36, 233, 230. 

α καὶ (Ατηι. Μ5. υἱ νἰδεῖυτ.) Αγην. ἘΔ. καὶ οὐ λαλήσουσι] εδὲ μὴ 
λαλησεσιν ΧΙ], 49) τού, τ98. ΑἸεχ. ε8δὲ μὴ λαλησωσι 26. καὶ αὶ μὴ 
λαλήσουσι 36, 239. 8ὃ᾽ οὐ μη λαλησουσι (40. ἴογ. ἐδ᾽ αὖ) 1.3. καὶ 
βδὲ μη λαλησωσι 233. 
Ἰ. εἰ. γψλῶσσα δολία] γλώσσα δολον 4ο. αὐτοὶ νεμήσονται] αὐτῶ 

νεμήσονται Οορ!. καὶ κοιτασϑήσονται] λ 22, 95) 18ς. καὶ οὐ 
κοιτασϑήσονται 130, 311. 

ΨοΟΣ ΙΝ. 

ζήλε μ5] ργα- 

ἐν τῷ ςόματι αὐτῶν] α τῳ τού. ΑΙεχ. Εύΐεδ.᾽ 

ἈΝ 

ΧΙΝ. Χαῖρε] - σφοδρα 36, 45,40, 6:1τ, 68, 8), 97, 130, 132, 147, 
228, 240,310,311. ΑἸά. Ογτι!!, ΑἸεχ. 1. ραστ. 11. ῥ. τ66. εἴ 4]. Αγηϊ. Μ9. 

Ατῃ. Ἐά. ϑύγατιερ 131] ϑυγατηρ (ἔς ἰηῆι) ΧΙ]. ϑύγατερ Σιὼν] 
 σφοδρα 25, ς΄, 62, 8ό, ος, τ14, ι8ς, 238. δ8ίν. κήρυσσε] ρτα:- 
τϊτι. καὶ 1.3. ϑύγατερ Ἱερουσαλὴμ 15] ϑυγατερ Ἰσραηλ 62. 
αϑύγατερ Οοπιρὶ. Ατπ. Μ5. Ατπι. Ἐ4. εὐφραίνου δζο. 44 ἔῃ. ςοπ).} 
114. ἐξ ὅλης τῦς καρδίας] κα τῆς 1ς3. 

ΧΡ. Κύριος τὰ ἀδικ. σου) ἀπὸ σὰ Κύριος τὰ ἀδικήματα Ατηι, 

Μ5. Ατὰ. ΕἘὰά. τὰ ἀδικήματα σου] κύκλῳ ἀδικήματα σου 3 Οοάϊ- 

οε5 δεγρίί. λελύτρωταί σε] - Κύριος 22, 36, ςτ,ος, τ8ς, 238. Ατγη,. 
Μ8. Ατγηι. Ἐὰά. λελυτρωκε σε 40, 153. (310. εχ ΠΟΓΓ. τη. τε0.) λε- 
λυτρωσαι (πε σε) 132, 233. ἐχϑρὼν σου] α σου 40, 153. βασι- 
λεὺς Ἰσραὴλ Κύριος] βασιλεύσει ὁ Κυριος ΠΠ|,26. ἔς, ἢπε ὅδ, 22,26, 

45, ξι, ὅ2, 8ό, ος, τοό, (147. εχ οοχτ. τη. τες. οἹπγ βασιλευση) χϑς, 
228, 238, 240, 311. βασιλεύσεις ἱερουσαλημ ὃ Κυριος 4ο. ἔς, πἰῆ 

βασιλευσει, τς3. βασιλευσει Ισραηλ (ςοττ. ὁ Κυριος) 49. βασιλεὺς 

εἶ Κυριος 130. βασιλευση Κυριός 132. βασιλεῦ Ἰσραὴλ (οιρρὶ. 

βασιλεύσει Κύριος Ἰσραὴλ Ογη!}}. ΑἸεχ. 1. οἷς, βασιλεύει Κύριος δῖαν. 

Κύριος 23] ργοπηῖεῖ. ὁ Χ11, 233. οὐκ ὄψη] οὐκ οψει 22, 40, ξ1, 62, 

935) 97, 1ού, 130, 132, 1475) 1ς3. 18ς, 228, 310, 311. ΟΟἸρΙ. οὐκ 
οψεται 68. ΑἸά. ρτφπηϊε. καὶ Αἴεχ. 8[αν. Οἷἶτος. ἐκέτι} α ϑίαν. 

Οἴτορ. 
ΧΥῚ. Ἐν τῷ καιρῷ ἐκείνῳ] ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ ΟγΠ}}. ΑΙεχ. ν. 370. 

τῇ Ἱερουσάλὴμ] λ΄ τῇ τού. τὴν Ἱερουσαλήμ 153. μὴ παρείσϑωσαν) 
Ρτϑδηηῖτε. καὶ 5[αν. Μοίᾳ. 
ΧΙ. Κύριος ὁ Θεός σου] κα σου 40, 68, οι, 97» 1ς3, ὐδι δά- 

(οτῖρε. ἔργα 1η.} 310. Αἰά. ἐν σοὶ] α 310. ἐν σοὶ ἐρὶν Αττη. Μϑ. 

Αγηι. Εἀ. 9 Οοάϊοες ϑεγρὶ}. ἐν σοὶ, ὁ δυνατὸς] δυνατὸς ἐν σοὶ Οοτρὶ. 
ἐπ ἰσ ξογεῖς, Ἡϊετοθ. ὁ δυνατὸς} α ὁ ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 40, 42, 49, 
ξῖ, όὅ;, 68, οἵ, 9ς» 97, 1οό, 147, 1ς3ν, 18ς, 108, 228, 233, 238,31. 

ΑΙ4, ΑἸεχ. δυνατος ἐν γη 210. ὁ δυνατὸς---καινιεῖ.} δυνατὸς σώσει σε 

καὶ ἀνακαινιεῖ Ογτῖ!]. ΑἸεχ. 1. ρατῖ, 11. Ρ..33. (ΟΕ ἢ]. 718. εἴ 41.) σώ- 
σει σε] ργϑιῖῖ. καὶ Ατγπι. Μ5. Αση. ΕἘά. σώσειν σὲ 8ῖδν. Οἴἶτος. 
καὶ καινιεῖ σε] καὶ καινιεις 68. ΑἸά. ἐπί σε] εν σοι 56, τοό, 240. 
Απῇ. Μ8. Ασπη. ΕἘά. ἐπὶ σοι 36, 40, 42, 40, 1, 62, 68, 86, ος, 97, 

147, 18ς, 228, 238, 310. ΟΟΠΊΡ]. ΑἸ]ά. ΑΙεχ. ὡς ἐν ἡμέρᾳ ἑορτῆς] 
α ὡς (228. δάϊίοηρι. 40 «αἱ. πι.) ΑΙά. ͵ 

ΧΝΤΙ. Καὶ συνάξω] καὶ συναξει 22, 36, ξι, 62, ο(, 147, 18ς, 
(228. εχ οοῦτ.) 238, 24ο. Οοπργεραόο Ἡϊεῖοθ. τὲς συντετριμμένους 

σου] α σου 22,36, ξ΄, ΟΙ, 9ζ,) 132, 18ς, 238, 230, 311. Οεογρ. δ[αγ. 

Οἴἶτορ. τὲς διεσκορπισμένους (πε σου) Οοπιρί. δαὶ ἅς. δὰ ἔπ. 
οοπ1.] ἑαὶ ὃς ὀνειδίσει σε 4 Οοάΐςε5 δογρὶ!. δαὶ, τίς ἔλαξεν] υα φιὶ 

δεεερί! Ἡϊΐετοθ. τίς ἔλαξεν] α τίς Οουρρὶ. τίς ἔλαδεν ὅτε. δὰ ἔπ. 

ςοπ,.] τίς ὀνειδίζει αὐτήν Ατη. Μ5. τίς ὀνειδίσες αὐτήν Αττη. Ἐάὰ. 

ἐπ᾿ αὐτὴν ὀνειδισμόν] ονειδισμον ἐπ᾿ αὐτὴν ΧΙ], 26, 40, τού, 130, 1 ς 3, 
233,311τ. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. 

ΧΙΧ. ἐν σοὶ]. Αταϊ. Μ8. Απῇ. Εά. ἕνεκέν σου] ἐνεκα σου ΧΙ], 

26, 49, τού, 1ς3. Οομηρὶ. ΑἸεκ. ενεκὲν ἐμοῦ 22, 23, (36. ςοττ. 80 αἱ. 

τὴ. ἐνεχῶ σου) ςῖ, 62, 8ύ, 132, 147, 228, 238, 240. 5[αλν. Οἰΐξτορ. 
Χχ 



ΞΟΦΟΝΊΑΑ Σ. 

εἰσδέξομαι, καὶ ϑήσομαι αὐτὲς εἰς χαύχημα, καὶ ὀνομαςὃς ἐν πτάσῃ τῇ γῇ" καὶ χαταισχυγϑή- 
σονται Ἔν τῷ χαιρῷ ἐκείνῳ, ὅταν χαλῶς ὑμῖν ποιήσω, χαὶ ἐν τῷ. χαιρῷ,, ὅταν εἰσδέ ἕξωμαι ὑμᾶς: 2 

διότι δώσω ὑμᾶς ὀνομαςϑς, χαὶ εἰς χαύχημα ἔν “σᾶσι τοῖς λαοῖς τῆς γ.,. ἐν τῷ ἐπιςρέφειν μὲ 
τὴν αἰχμαλωσίαν ὑμῶν ἐνώπιον ὑμῶν, λέγει Κυρίοε 

ἐνεχῶ ἐμξ δες ΔὉ 4]. τη. υἱ ἱπ Ἐά.) 26. ἐνεχεν ἐμὲ σώσω 95. 18ς. ἔν 
τῷ καιρῷ ἐκείνῳ] ροηΐτ Πλῆπ) ροξ λέγει Κυριος 22, 36, ςτ,62, 8ό, 147,.. 

λέγει Κύριος] αὶ 91, 1ς3, 198, 232. ΟΟΙΡ]. 238. λα 23, 95, 1ι8ς. 

Ηϊΐετου. Απη. Μ8. Ἀγηι. ἙἘά. καὶ σώσω] κα καὶ ος, 18ς. καὶ σωσον 
130. τὴν ἐκπεπιεσμένην] τὴν εκπεπιασμενην 233,2309. εἰσδέξομαι 
εἰσδέχωμαι 56, 49, ιοό. καὶ καταισχυνθήσοντα!) καὶ οὐ καται- 
σχυνϑησονται 22, 42, 51,015)|97, 238, 310. Αἰά. και καταισχυνϑη- 
σετᾶι 113. 

ΧΧ. καιρῷ ϊ “--καιρῷ 2] λ αἰἰετεες οὐπὶ ἰηίεπηθα. 228. ᾿καὶ 

ἐν τῷ ῳ καιρῷ] ΕἾΝ ἐκείνῳ ΑΙ4. ὅταν εἰσδέξωμαι ὑμὰς] σταν εἰσϑεχωμαι 
ὑμᾶς ΠῚ, 26, 40, τοῦ. Οομρί. εἰσδέχομαι ὑμᾶς, ἔπε οταν, 62. ταν 
εἰσδέχομαι ὑμᾶς 147,13. ὅταν ἰσδέξομαι κ ὑμᾶς ΑΜ, Αἰεχ, δῥότι 
ϑώσω ὑμᾶς] διοτι ϑησω ὑμᾶς 40. καὶ εἰ] α καὶ Ασω. Μ8. Απη, 
Ἑά. ϑῖδν. Οἷἶσορ.. ἐν πᾶσι τοῖς λαοῖς] α ἐν Θοπιρί, ἐν τοᾶσι τοῖς 
ἔϑνεσι Ατηι. ΜΒ. Απῃ. ἘΔ. ἐν τῷ ἐπιςρ. μὲ] ῥγδειηΐ, καὶ τού. 
λμεϑήο. τὴν αἰχμαλωσίαν ὑμῶν] Ροηϊξ ροῖξ Κύριος ἴῃ ἤἥπ, οὐ. 
87, 91, 228, 310. ΑἸά. ροηϊξ ροίξ ἐνωπιον ὑμῶν’ 97. ἐγώπιον ὑμῶν} 
ἐγωπίον αὐτῶν 22) 1, 238. λέγει Κύριος] α 97. 



ΑΓΓΑΙΟΣ Ι 

ΤΕΘῚ ΕΣ τὰ ἊΣ ἢ ἀπ μαι τονε « αρβονόθος ι. ἘΏΝ τῷ δευτέρῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείε τὲ βασιλέως, ἢ β 7..».- ΟΡ Ν 2 Ὁ ᾿΄ . δ} “ὺ Ψ. ᾿ ΄. γῦς Κυρίου ἐν χειρὶ ᾿Αγ[χίου τῷ προφήτου, λέγων, 
ϑ ἰδὲ Ν.. Ὁ Σ Ἃ ΝΥ ε ζή Ἂ ,. ξ΄ ’ , ᾿ ΄ ᾿ 
ἴησδν τὸν τῷ Ἰωσεδὲχ τὸν ερεᾶῶ τὸν μέγαν, λέγων, Τάδε λέγει Κύριος 

ἐκ ἔϑερμ. ἐν αὐτοῖς εἰ ποη ὉΠ": εαἰρίαῦέ: Ἡϊετοθ. ὃ τὲς μισϑὲς} ἔργα {οτῖρῖ. 40 αἱ. τη. ὃ μισϑαρνων οι. Ἢ ἑαυτῷ (4]. αὐτῷ Ατηι. Ἑὰ. συνάγων] συναγαγων 108. συνήγαγεν} κεὴβ εας Ἠϊετοηῦ, εἰς δεσμὸν]. εἰς ἀπόδεσμον 22. 36, ςι, 68, 87, οἵ, 97» 228, 238, 240, 310. ΑΙά, τετρυπημένον] συντετριμμενον το 8. 
ΝῊ. παντοκράτωρ] ρῥτρεπηϊτ. ὁ 198. 

εσθαι 1290. τας καρδίας] α τᾶς ὕοσρ. 
ΥΠΙ. εἰς τὸ ὄρος] ἔπι το ορος ΧΙ, 22,.36, 4.2, 40, ξι,ϑγερι,ος, 

979 106, 114, 1ς3, 108, 228, 233.238, 310. ΑΙά. ΑΙεχ. επι ορος ιὃς. καὶ κόψατε ξύλα] , καὶ 46. Ατηγ. Μϑ, Ατπη. ἘΔ. Ὁ καὶ ἐνέγκατε δίαν. Μοίᾳ. οἰκοδομήσατε] ΡΓβετηϊ, καὶ ΧΙ], 23, 26, 45, 49, τοό, 153) 108, 233,.311. (οΙηρί. Αἴεχ. Αγ. Μ5. Απη. Ἑά. ὅ8|αν. Μοίᾳ. 
Ρτετη. καὶ οἰσατε και 22, 36, ςι, 62, 8ό, ος, 114γ.147, τϑς, 228. χαι οἰσετε καὶ οικοδομηησετε 68. ΑἸά, ργαρετηῖττ. καὶ οισετε χαι 8), 97» 
228, 3210. εἰ «αϊβεαίε Ηἱϊεζοη. ργϑηγτί. χαὶ ἐνέγκατε καὶ ϑ8ῖαν. Οἰγορ. τὸν οἶκον] α τὸν ὅ2, 147. -1 τῶτον ]ΆτοΡ. ΝΙΠΌ. ρ. 392. 
καὶ εὐδοκ. ἐν αὐτῷ ] εἰ αεεερίαφι]ὲς καλὲ ἐγ; Ἡϊδτοι.. καὶ ηὐδϑόκησα ἐν 
αὐτῷ 74ςοΡ. ΝΙΠΡ. 1. εἶ. καὶ ἐνδοξασϑήσομαι] καὶ. ἐνεδοξάσϑην ]ἸΆοοθ. ΝΙΠΡ. 1. εἶ. εἶπε Κύριος] λέγει Κύριος 23, 228, 311. 

ΙΧ. ᾿Επεξλέψατε] βλεψατε 42. ἐπιδλεψατε 68. ΑΙ4. ἐπεδλεψα 130, 311. καὶ ἐγένετο ὀλίγα] καὶ ἐγένοντο ολιγα 40. ΑἸεχ. ΟΥγτῖ]}. ΑἸεχ. 1. οἷς. καὶ ἐγένετο εἰς ολιγὰ 8), 97, 228,310ο. καὶ εἰσηνέχ ϑη} λχᾶι δύ. καὶ ἐσυνεχϑὴ (Πς) 62. καὶ εἰσηνέγκατε (πρὶ. καὶ εἰσηνέγκατε αὐτὰ ΟἸ"γίοϊα. "1, 268. δῖαν. Μοίᾳ. εν ἐπέμέϊὶς Ἡ]οτοη. 

Ι. ἐπὶ Δαρείου] , ἐπι 26. τῷ βασιλέως], τε 40, 87, Ο1, 97, 153) (228. δήαϊε, δΌ αἱ, π).} 210. ΑΙ4, ἐν χερὶ ᾿Αγ[αίου] α ἐν χεῖρι 233. λέγων, ἙΪπὸν τρὸς Ζοροξ.] «ὦ Ζογοδαδεῖ Ἡϊετοπ. Εἰπὸν} Ἢ δὴ ΧΙ], 26, 536, 45, 40, τοό, ΄ 53: ΑἸεχ. δῖαν. Οἶτορ. τὸν τοῦ. Σαλαϑιὴλ] , τὸν ὅ2, 14). ἐκ φυλῆς Ἰόδα] ῥγαετηΐτε. τὸν δό, 49.. τού, ΑἸεχ. Ουη]]. ΑΙοχ. ἱ, ρατῖ, ἢ, ρ, 55. καὶ τρὸς Ἰησῶν] α Ιησαν 153. λέγων υ]1.1, 62, 86, 147. ᾿ 11. «σαντρκράτωρ] ὁ Θεὸς τῶν δυνάμεων (ὐοτρ!. λέγων } δγαίπι, Ὁζ νἹ εἴ, 29... αὶ 23, 40, 86, 153, 2405) 310. ΟΥγ|}. Αἴοχ. 1. εἶϊ. Αγηι. Μϑ. Ατα. Ἑ4ά. Οὐχ ἧκεν] ὅχ, ἤχει Χ]], 25, 23, 36, 40, 43, 49, ς1,. 62, 68, 86, ΟἹ, 95, 97. 1ού, 147, 1ς3, τϑς, 198, 228,238, 240, 310, 
311. ΟΠ)Ρ]. ΑΙά4. ΑἸοχ. ὁ καιρὸς] λαὸ 130, 311. . 

ΠΙ. λόγος Κυρίου] κ Κυρίου Ογη]]. Αἴοχ. 1. εἶς, (ΟΓ πἰ. 720.). 
ΙΝ. Ἑἰ καιρὸς μὲν] μὲν ρυιμέξῖς ποίαϊ. ΧΙ. , μὲν 130, 240,.311-. Οὐομηρὶ. ᾿α εἰ 8ϊαν. Οἴτορ. μὲν ὑμῖν ἐςι} ἡμῖν μεν ἐς! 68. ὑμοῖν μεν, 

ἐξ! 8), 91) 97, τού, 198, 228, 233». 310. ΙΑ. ΑΙεχ. μεν εςὶν ὑμῖν 
153. τῇ οἰκεῖν] τῇ κατοικεῖν 49. τῇ οἰκοδομεῖν 68,1, 97,1 ς3,) 310. 
ΑΙά. ἐν οἴκοις ὑμῶν] κα ὑμῶν ΧΙ], 56, 49, τοῦ, 130, 108, 533, 211. (οπηρὶ. Αγπι. ΜΙ, Αστη. Εά, μαδεὶ ὑμῶν ἱπ ομαγαέϊ. πηΐποιε ΑΙεχ.. 
ἐν οἷκ, ὑμῶν κοιλοςαάϑμ.7 ἐπ ἀονείδες εαϊαιὶς ΑἸηθγοῦ, κοιλοςάϑμοις] 
χῶι ὁλογαθμοις 62. ὃ δὲ διε. δὰ Άῃ, οοπ,.] ὁ ϑὲ οἶκός μον ἠρήμωται 
ΟἸγγίοί, ἵν. γ27. (ΟΕ, ν. 376.) ἀοπιμς ἀπίδηι πηδαᾶ ἄρίενια ο ἢ Ηϊετοη. 
ὁ δὲ οἶκος ἡμῶν] ὃ δὲ οἰκος ἔτος ΧΙ], 22,23, 26, 36, 40, 42, 40, ςι, 
62, 86, ος, τού, 114, 147, 153, τϑς, 108, 233, 238, 240. ΟὐΟμΡΡΙ. 

Θέσϑε] “ δὴ 42. Οοπρρι. 

ΑἸεχ. ὁ δὲ οἰκος μου «τος 68, 87, 91, 97. 228, 310, 311. ΑἸά. ὁ δὲ 
οἶκος Κυρίου Ογτ!!. ΑΙεχ. ἰος. εἶϊ. 
Εά. 8ϊαν. Οἴτορ. ἐξηρήμωται] εἐξερημῶται (Άς) 1Π|. ἐξερημωθησε- 
Τῶι 130, 311. ἜΝ ΕΝ 

Ν. τταντοκρώτωρ] τῶν δυνάμεων Οοπρρὶ. τάξατε δὴ] , δὴ 25, 
23, 51, 62, 68, 86, 8), (91. εἰ ἔιρτγα [οτῖρε. δΌ αἱ. τη. γινεσϑὲ κριταὶ) 
95» 97. 130, 147, 1ς53, τ8ς, 228, 228, 220, 310, 211. (ὐοπιρὶ. ΑΙά. 
Ἄγηι, ἘΔ. δῖαν. καρδίας ὑμῶν] ργεεπηῖιι. τας ΧΙ], 23, 26, 36, 40, 

42, κ1, 62, 86, 87, ος, τού, 130, 147,13, ὃς, 198, (228. {Πρτὰ 11.) 
233. 238, 240, 310, 311. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ΟὙη]}. ΑἸοχ. νἱ. Ραγῖ, 1. ἢ. ο8. 
ὑμῶν] -Ἐ. λέγει Κύριος τυαντοχράτωρ ΟΥγτ1}]. ΑἸεχ. 1. εἶτ, 

ΝΊ. Ἐσπείρατε πολλὰ] ργαποίιε. διότι ταῖϑδε λέγει Κύριος πταντο- 
Χρώτωρ ἸῃζΕΓ Ὡποῦβ ΑἸεχ. καὶ εἰσηνέγκατε] καὶ εἰσηνεΎκΧετε ΕΧ ΠΟΙ, 
ΧΙ]. καὶ ἐκ εἰς ττλησμονὴν] καὶ ἐκ ἐπλήσϑητε το Οοάϊοεβ 8εγρ!.ς 
ἐπίετε] ἐπίνετε ΟΥη]}. ΑἸεχ, 1. οἷ, ἐπίετε---μέϑην] κα οὐπὶ ἰτογπη 

. - 
᾽ 

93 3 Ατίη. Ἐά4. Βγθάσποδηρ. καὶ ἐκ εἰς μέθην] καὶ ἐκ ἐγένετο εἰς μίϑην Ρ ὡς ϊ ῖ . το (οαϊΐοε5 δεγρὶϊ. ποιριεξάλεσϑε)] περιεδαλλεσϑε 26, 5228. καὶ 

καὶ ὁ οἶκός μου Ατηχ. Μ8. Αἴπὶ. 

ηἠδρηαν (ἢ) τοό. 

γυϊρ. καὶ εἰσηνέχϑη---ἐξεφύσ. αὐτα] ὑμεῖς εἴσω εἰς οἴκους εἰσ. 
»νέχϑητε' καὶ ἐγὼ ἔξω ἐξεφύσησα αὐτά. Αττι. Μ8. (Απη. Βα. 4]. εἰς τὸν οἶκον εἰσηνέγκατε.) εἰς τὸν οἶκον] , τον 46. εἰς τὰς οἴκους ὑμῶν Ομυγίοίξ, 1. οἷς. καὶ ἐξεφύσησα] καὶ ἐφυσήσα 1.3. αὐτὰ] αὐτὸ 
(οπιρ!. Ἐ λέγε, Κύριος ΟΠιγίοί. 1. οἰ, -Ἑ λέγει Κύριος ταντο-. κράτωρ ΟΥ̓ΠΙ]. ΑἸεχ. 1. οἴ. διατῶτο τάδε] , τάϑε Οὐπιρ. Κύριος 
τυαντοχράτωρ] Κύριος τῶν δυνάμεων ΟὐπρΡ!. ἐριν ἔρημος] μενεῖ ἐρη- 
μος 87. κα ἐξὶν 310. τ. ΟὐμρΙ. εἰς τὸν οἶκον υἱκ.] α εἰς Απῃ. Μ8, 
Ατα), ἘΔ. δίαν. Οἴτορ. ' ; 

Χ. ὠνέξει] ἀνεξεται 42. ὑπορελεῖται] ςελειται 22, 51, 62, ος, 
114, (147. τηδτρ. τὴ. τϑο. οἱ ἴῃ ΕΑ.) ι8ς, 238, 240. φελει.23. υποςελει 
26. ὑποτελειται ((οτῇ υπορελειται) δουναι 68. ΑΙ4. -Β δουναι 85), 97, 
228, 310. αὐτῆς] -᾿ ἐφ᾽ ὑμας 22, 36, ςι, ὅ2, 86, οζ) 114, 147, 
ι8ς, 238, 240. 81αν. Οἴτορ. | ὑΣ Σ ι 

ΧΙ. Καὶ ἐπάξω ῥομφαίαν] Τργὰ ρομφαιαᾶν Δαΐοτίρε. 40 αἱ. τη. αν-. 
καὶ ἐπὶ τὰ ὄρη] α 26, 49, 130, 311. Ογρτ.. Ατηι. 

Μ58. Αγπ). ΕἘά. καὶ ἐπὶ τὸν οἶνον] , 240. κα καὶ ϑῖαν. Οἰἶτορ. 



ΑΓ,Ι 

,ᾳ4ᾷἉᾳ42Ὁ2Ὁν»α» ἊἋἊἋι» 

χαὶ ἐπι τὸ εἐλα!ον, 
[ΩῚ ρ 9 “Ὁ 

τας τὸς πσόνες τῶν χειρῶν αὕτων. 

ΑΙΟ Σ. 

“.4κΑἦΩ Μ Ζ ς ρῸ νμ,ι!ὶΣ»ν ᾿ς 3 ΄ ᾿ Νν » ν .Ὶ ΄ ΝΟ, ΣΝ ᾽ 

χαὶ ὅσα ἐχφέρει ἡ γήη, χΧαὶ ἐπὶ τᾶς ἀνϑρώπϑς, χαὶ ἐπὶ τὰ χτήνη, χαὶ ἐπὶ πάν- 

Καὶ ἤκουσε Ζοροξδάξελ ὃ τῇ Σαλαθιὴλ ἐκ φυλῆς 1έδα, χαὶ 

ρ ς Ν᾿ ᾽’ ρ ρο ρὸ ρὸ ἐς 

Ἰησᾶς ὁ τοῦ Ἰωσεδὲχ ὃ ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ «πἄντες οἱ χατάλοιποι τ λὰξ τῆς φωνῆς Κυρίου τοῦ 
ρ ΠῚ ’ “Ὁ ΄,΄ 3 

Θεξ αὐτῶν, καὶ τῶν λόγων τῇ ᾿Αγίαίου τὸ προφήτου, χαϑύτι ἐξαπές εἰλεν αὐτὸν Κύριος ὁ Θεὸς 

5 »»- νν Ν ε Ν ΄ ΄ 

αὐτῶν πρὸς αὐτὰς, καὶ ἐφοξήϑη ὁ λαὸς ἀπὸ ππροσὼπδ Κυρίδ. Καὶ εἶπεν ᾿Αγίαϊος ἄγ[ελος Κυ- 

ρίου ἐν ἀγγέλοις Κυρίου τῷ λαῷ, Ἐγώ εἰμι μεϑ᾽ ὑμῶν, λέγει Κύριος. Καὶ ἐξήγειρε Κύριος τὸ 

πνεῦμα Ζοροξάξελ τῇ Σαλαϑιὴλ ἐκ φυλῆς Ἰόδα, χαὶ τὸ πνεῦμα ᾿Ιησᾷ τῇ ᾿Ιωσεδὲχ τῇ ἱερέως τὰ 

μεγάλου, 
ΕΝ Ζ : ἤ ὙΠ - ἢ ϑω Φ ἢ 

οἴχῳ Κυρίου ππαντοχρᾶτορος Θεξδ ἀυτων. 

ἧᾳ , | ρῷ . φῳθ , ͵ : . - δῷ ΄ἂω ος 8 κὉ 9 , ἝΝ. 7 »Ἤ 2 μὋ 

χαι τὸ γευμᾶ τῶν χαταλοίπων “σαντος 18 λαδ, χαὶ εἰσηλύον, χαὶ ἐποιδν ἐργᾷ ἔν τῷ 

ΤΗΙ τετράδι καὶ εἰχάδι τῇ μηνὸς τῷ ἕχτε, τῷ δευτέρῳ ἔτει, ἐπὶ Δαρείβ τῇ βασιλέως. Τῷ μηνὶ 
5 φωὼ ρ᾿ 3 2 » ἰδ ᾿ ’ : - , 

τῷ ἑξδόμῳ, μιᾷ καὶ εἰκάδι τῇ μηνὸς, ἐλάλησε Κύριος ἐν χειρὶ ᾿Αγίχίου τῷ πσροφήτα, λέγων, Ἐἰ- 

πὸν δὴ πτρὸς Ζοροξάξελ τὸν τ Σαλανϑιῆλ ἐκ φυλῆς ᾿Ἰόδα, χαὶ πρὸς Ἴησεν τῇ ᾿Ιωσεδὲχ τὸν ἱερέα 

ΚΕΦ, 

12. 

12. 

14. 

5 τ ρῷ ΓΙ ᾽ 3 ει ἡ . τ τοῖς 

τὸν μέγαν, καὶ πρὸς πἄντας τὸς χαταλοίπους τῷ λαβ, λέγων, Τίς ἐξ ὑμῶν, ὃς εἶδὲ τὸν οἶχον 4. 
Ὁ 9 “. 2. Ὁ “Ὁ τς ᾿ ρὸ 7 .Ν ρὸ Ν 5 

τῶτον ἐν τῇ δόξη αὐτῇ τῇ ἔμπροσθεν ; χαὶ πῶς ὑμεῖς βλέπετε αὐτὸν γῦν χαϑὼς ἐχ ὑπάρχοντα 

ἐνώπιον ὑμῶν; Καὶ νῦν χατίσχυε Ζοροξάξελ, λέγει Κύριος, καὶ χατίσχυε Ἴησθ ὃ τϑ Ἰωσεδὲκ ὁ ς. 

ἱερεὺς ὁ μέγας, καὶ χατισχυέτω πᾶς ὃ λαὸς τῆς γῆς, λέγει Κύριος, χαὶ ποιεῖτε, διότι μεϑ᾽ ὑμῶν 

ἐγώ εἰμι, λέγει Κύριος ὃ πσαντοχράτωρ, Καὶ τὸ πνεῦμά μου ἐφέςηχεν ἐν μέσῳ ὑμῶν' ϑαρσεῖτε, 

καὶ ἐπὶ τὸ ἔλαιον] καὶ ἐπὶ τὸν ἐλαιον 14). καὶ ὅσα] καὶ ἐπι σαντα 

οσα 22, 36, 42, ξῖ, ὅ, ο5. 114, 1479 18ς, 238, 240. ϑ1Ἅν. καὶ πᾶν- 

τα οσα 86. καὶ ὅσα--ονθρώπους] εἰ βερεν ἀοπείποεε Ογρτ. καὶ ὅσα 

ἐκφέρει ἡ γ5] α Οοπιρί. καὶ ἐπὶ τᾶν γέννημα τῆς γῆς Ατπι. Μϑ. 

Ατπι. Ε4, ἐκφέρει ἡ γ}} ἐκφερὴ ἡ γὴ 26. 

ΧΙ. Ζοροξάξελ] Ζορομθαθελ (αἱ εἰ1δ]) 86. ὁ τῷ Σαλαϑιὴλ] 

αδο7, 147, 228. ἐκ φυλῆς Ἰάδα} ργαπηικε. ὁ 40, τού, 310. ΑἸεχ. 

εκ χεφαλης σα 68. ΑἸά. α Οομρί. καὶ Ἰησξς} καὶ 1ησβ τοῦ. 

καὶ Ἰησῶς--Ἰόδα ἴῃ οοπι, 14.] δάζοτγ. τπᾶγρ. Χ11. ὁ ἱερεὺς] α ὁ ΑΙά. 

τῷ Θεξ αὐτῶν] τὰ Θεξ αὐτε (ΧΙ]. οοττ. υἱ ἰπ ἘΔ.) 153. κα τὰ 26, 62. 

καὶ τῶν λόγων] καὶ τὸν λογον 23. καὶ τῷ λόγε ϑῖαν. Οἴἶτορ. τὰ 

᾿Αγίαίκ] α τῈὰ ΧΠ, 22,23, 26, 36, 40, 42, 40, ςτ, 86, 87, ο1,) 94, τοό, 

τἰά, 130) 147, 153, 185, 233) 238, 310, 311. ΟὈΠΊΡΙ. ΑΙεχ. καϑότι 

ἐξαπέςειλεν αὐτὸν] καϑοτι ἀπερειλεν αὐτὸν ΟἹ, 228.. καϑοτι εἰ ἀπεςει- 

χεν αὐτὸν 97, 110. ΑἸά. κα αὐτὸν 153. ὁ Θεὸς αὐτῶν] ὁ Θεος ἀντα 

τού. ὃ Θεὸς αὐτὸν 1.3. τρὸς αὐτὰς] αὶ 23. καὶ ἐφοδηϑη)] και 

ἐφοξηϑησαν 42. Οὐτρ!. ὁ λαὸς} λ ΟομρΡὶ. 

ΧΙΠ. Καὶ εἶπεν---τῷ λαῷ] κα οὐπὶ ἰηϊειτηιδά. 114. ἄνγίελος Κυ- 
βίου} ργαπιῖττ. ὁ 36, 40, 68, 8ό, 97. 228, 238, 310. (οπιρὶ. ΑἸά. δ 

αγἴελος Κυριε τε Θεε 24... ἐν ὠγγέλοις Κυρίου] α ΧΙ], 26, 40, τοό, 

130, 198, 233» 239, 240, 311. Απη. Μ5. Αγπγ. Ἐά. εν αἀποςολῃ Κυ- 

ριου (22. “ον. υἱ ἴῃ ἘΔ. πὶ. τες.) 36, ξτ, ό2, 86, 147, 238. ἐν ἀγγέ- 
λοις τῷ Κυρίε Οοπηρὶ. διδεῖ ἰπ ἐπαγαδξ, παϊποπε ΑἸεχ. εἰς ἄγγελμα 
Κυρίου δῖαν. Οἰἕτορς. τῷ λαῷ} “Ἔ λεγὼν 22, 36, ςτ, 62, 8ό, 147, 

(.28. ἴωρτα 11π. 80 αἷ. τ.) 238, 229. ργεεπηῖτε. εἶπον (᾽οπτρὶ. ορωΐο 
ἄϊοεης : Ἐϊετοη. 

ΧΙΨ. Ζοροξαξελ] ργϑηηῖετ. τῷ Οοπηρὶ. τὸ Ἰωσεδὲκ} κα τε 40. 
τῶν καταλοίπων] τῶν λοιπὼν 42. τῶν καταλ. τεᾶντ. τῇ λαξ]) τᾶν- 
τῶν τῶν καταλοίπων τῷ λαὰ ΑΙ. Μ8. ΑΙ. ΕἘά, πτυαντὸς τῷ λαξ] 
σαντος (ΧΙ]. δαϊοτῖρι. πιατρ.) 68, 87, 91, 97. 153, 228, 310. ΟΡ. 
ΑἸ4. καὶ εἰσῆλθον] καὶ εεσηλϑὲ ος, 18ς. καὶ εἰσήλθοσαν Οουῃρὶ. 
ἔργα ] ργϑτηῖτ, τὰ Χ]], 26, 36, 42, 40, ςτ; 62, 86, τού, 130, 147, 108, 
(228. Πιρτὰ [1π.) 233, 238,311. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. Ογεῖ!]. ΑἸεχ. ἱ. Ῥαγέ. 1]. 

Ρ- 56. ἐν τῷ οἴκῳ] α 153. τῇ οἶκε Απτη. Εά, Βιεάδεποδηρ. 
θἴου}] α τοό. «ταντοκράτορος] τῶν δυνώμεων ( οπηρὶ. 
ῬγΘγΟΪτ. τῷ Οοτρρὶ. 

Ἰζυ- 
ΠῚ 4. “τὦ 

Θεξ αὐτῶν] 

1. Τῇ τετράδι] τη τεταρτη (ΧΙ]. οοττ, υἱ 'π Ἐά.) τ47. 
τράδι--- προφήτου ἴῃ οοτι. [64.1 α οὔπὶ ἱπίθγπιθά, 114. 
Ργϑουηϊττ, ἐν Οοτηρὶ. 
βασιλέως) α ΤΣ 40. 

1. Τῷ μηνὶ τῷ ἑδϑόμῳ] τω εξδομὼ μηνι ΧΙ], 26, 36, 40, ς1, 62, 
68, 8ό, 87, οΙ, 97, 130, 147», 153ν 198, 228, 233,) 238, 310, 3211. 

Οοπιρὶ. Αἰά. Αἰεχ. εδδομὼω μηνὶ 22, τοῦ. εν τω εδδομω μηνι 42. 
ἐλάλησε Κύριος] ἐγένετο λόγος Κυρίξε (ὐοτηρ!. ῥγδπηῖις. καὶ Α14. λέ- 
γων---Σαλαδ. ἴῃ οοπ]. ἔε4.} ἐἴΐεοπε αὐ Ζονοδαῤεὶ βἰίμηι δαίαιἠϊοὶ Αὰρ. 

Τῇ τε- 

τῷ δευτέρῳ) 
τῷ δευτέρῳ ὅτο. δὰ ἔῃ. οοπι. 3.] λ 240. τοῦ 

11. Εἰπὸν δὴ] α δὴ 130, 31τ. εἰπὸν νῦν ϑΆν. Μοίᾳ. τορὸς 

Ζοροθάξελ] τρος τὸν Ζοροδαδελ 86, 147. ἐκ φυλῆς ᾿[6δα] εκ της 

φυλης [ἴαϑα 22. τὰ Ἰωσεδὲκ} ργαπηϊτε. τὸν 11, 22, 24, 26, 36, 46; 

42, 40, “1. ὅς, 68, 91, 95, 97» τού, 130, 147, 153. τϑς, 108, 228, 

233, 238, 310, 311. Οὐρὶ. ΑΙεχ. τὸν ἱερέα} α τὸν 153. καὶ πρὸς 

πάντας] α τρος 22. τῷ λαξ] α 62, 14). λέγων] α Απῃ. Μ΄. 

Ατηι. Εή. 

ΙΚ. τίς ἐξ ὑμῶν] τίς ἐςιν ἐξ ὑμῶν ἄνθρωπος Ογη!]]. ΑἸοχ. 111, 689. 

ὃς εἶδε] ὃς οἰϑὲν ΠῚ, 1ς3. ὡς οἰδὲν 62, 147. ἴδε Οοπιρί. ἐν τῇ δόζῃ 

αὐτῷ] α 147. καὶ πῶς ὑμεῖς} αυμεις 23. καὶ σῶς νὺν Α΄. Μ58. 

Απῇ. Ἐ4, βλέπετε αὐτὸν] ὁρᾶτε αὐτὸν Ογτ}}. ΑἸεχ. “1, 77. αὖ- 

τὸν νῦν] ττ.26. αὐτῶν νυν 86. τὸ γὺν 130, 311. ὅχ, ὑπάρχοντα) 

υπαρχετε 68. ΑΙά. , εχ 130, 311- ἣν 

Υ. κατίσχυε 13] ἴσχνε Ὠϊάγτη. ἀε Τήη. Ρ. 46. κατίσχυε τ΄ -- 

κατίσχυε 29] κα αἰτεγυῖγ, ουπὶ ἱπιεττηθά. 62. Ζοροξάξελ] Ζορομξα- 

δελ ςι. λέγει Κύριος 151 ἘΞ τοαντοχρατὼρ 22, 46,62, 86, τ47, 238, 

, 26. Ἰησῖ ὃ τὴῦ α 1.3. ὃ μέγας] α 23. Γ λέγει Κυριος 56. 

καὶ κατισχυέτω] καὶ κατισχυε 130, 228, 311. εἰ φγαυαίοίεε Αυρ. 

πῶς ὃ λαὸς] α σᾶς 130, 311. ογιπὶς ρορμΐς Αυξ. τῆς γῆς] κα δὰ- 

(οτἷρξ. τιᾶτρ. 97. λέγει Κύριος 25} Ἔ παντοκράτωρ 51. Ἔ τῶν δυνά- 

μεων Οοπιρὶ. λέγει Κύριος 2" λέγει Κύριος 3.1 α αἰνεπιῖγ. οὐπὶ ἴη- 

λέγει Κύριος χ". ἄς. δὰ ἔῃ. οοπι.] 

«26. καὶ ποιεῖτε] και ποιῆτε 24. καὶ τοιεῖτετ--ἶν μέσῳ ὑμῶν ἱῃ 

φοπι. [84.1 αὶ ουπὶ ἰπίοιτηοά. 114. μεθ᾽ ὑμῶν ἐγώ εἰμι] εγώ μεϑ 

ὑμῶν εἰμι 229 23» 36, 40, ς15) 62. 86, 87, 91, 97) τού, 147. 228, 238» 

410, 311. ΔΙ4. Αἰεχ. εγω εἰμι μεθ᾽ ὑμῶν 42, 153. Δ ἐγὼ Οοπιρί. 

ἐγώ εἰμι ἐν ὑμῖν ΒαΗ]. Μ. Ἱ. 300. ἰϊ. ς85. (Οἱ. ἢ. 46.) ἐγὼ μεϑ' ὑμᾶς 

εἰμὶ Ογη!!. ΑἸεχ. ν. 38). λέγει Κύριος ὁ πσαντοχρ.} α (87. δάϊίογ. 

πιᾶτρ.) Ὁϊάγπι. ἀ6 Τ τη. Ρ. 46. ὁ «πταντοκράτωρ] κα ὁ ΧΙ], 22, 23» 

(οττηθὰ, ος, 18ς, 211. Αυρ. 

. 36, 40, 42, 49, 51, 62, 97. τού, 130, 147, 153» 198, 228, 233» 538, 

240, 310, 311. ΑΙ4. Αἰεχ. τῶν ϑυνώμεων (Οοπηρὶ. 

ΥἹΙ. Καὶ τὸ πνεῦμά μου] ρτατηῖτι. καὶ ὁ λογος μοὺ ὃν διεϑεμην 

υμιν εἐξελϑοντων ὑμῶν εκ τῆς Αἰγυπῖου 22. (ΑΙεχ. ὧν Χ ἴῃ οἰιαγαίϊ. 

τηΐπογβ. ργϑεγηϊτῖ. εδά. οἰμπὶ εκ γης ΡΓῸ ἐκ τῆς, 30» 41» 238,.240. ΡΓδ- 

γαΐτι. ὁ λογος ὃν συνεϑεμην ὑμῖν εξερχομενοις εἶ Αιγυπῆου Τα Χξ 23. 

Ῥτγαβπηϊτῖ. τὸν λογον, ὃν διεϑεμην ἐν τῶ ἐξελθεῖν ὑμᾶς ἀπο Αἰγυπῆου 40. 

ῥταεπηΐεῖ. εαά. οὐπὶ διεϑεμην ὑμῖν, 68, 87, 91» 97. 228, 310. Αἰά, ΡΓῶ- 

τἶττ. ἐδ. οὐπὶ εκ γῆς Αἰγυπῆου, 1:3. Ῥγαεπλῖτῖ. καὶ ὃ λογος ὃν διεϑε- 

μῆν ὑμῖν ἐν τω ἐξελθεῖν ὑμᾶς εκ γῆς Αἰγυπῆου 42. λτὸ τού, 233: 

Ργϑπηΐτῖ. τὸ ῥῆμα ὃ διέϑηκα πρὸς ὑμᾶς ἐν τῷ ἐξελϑεῖν ὑμᾶς ἐκ ΥἹ: ἂν
 

γυύπου Οοτηρὶ. Ργαπηἶτ. εἀ, ἔεγε Ατπι. Μ5. Αστη. ἘΔ. 8|αν. Οἰἶτοξ. 

Ργρεπιῖττ, καὶ ὁ λόγος με ὁ ἀγαϑὸς Ὀϊάγαι. ἀε Ττη. 1. οἷξ. (ΟΕ, Ρ. τ21. 

ποῖ. 4.) εγόμηι φιοα ρορίσὶ υοὐϊβεμηε, οἰπε εργοαεγεπηπὶ Ἃἦδ ἐογγα, Ξ- 

Φ»»", ἐὲ [ῥίγει ταφὰς δῖαν. Μοίᾳ. ἐφέςηκεν]} ἕρηχεν Αἰβδη. ἱϊ. 9. 

ὑφίςηκεν ΟγΠ]}. ΑΙεχ. ν. 664. φγσο Αὺς-. ἐν μέσῳ ὑμῶν] Ὁ καὶ ὁ 

λογος μου ὃν διεϑεμην υμιν ἐξελϑοντων ὑμῶν εχ γῆς Αἰγυπῖε" σαρσίκτε 

4 

6. 
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ΑΔΥΙΓΙΓΑΊΙΟ Σ, 
΄ ΄ ΄ ΄ 

, ε 2 ; 2 
ων Ν 

Διότι τάδε λέγει Κύριος “παντοχράτωρ, Ἔτι ἅπαξ ἐγὼ σείσω τὸν ϑραγὸν χαὶ τὴν γῆν, χαὶ τὴν νάλασσαν χαὶ τὴν ξηρᾶν, Καὶ συσσείσω 
ἴω Ν ΄ ΝΥ 4" ἰδὲ ΄ γῶν" χῶϊ πλήσω τὸν οἶχον τῶτον δόξης, 

“ 

’ Ἂν χ Ψ Ν »,’ μ᾿ 3 
πάγτα το ἐϑγη, χαὶ ἥξει τὰ ἐχλεχτὰ “Πάντων τῶν ἐϑ- ’΄ ’΄ 

΄ 3 Ἃ Ν λέγει Κύριος σαντοχράτωρ. Ἐμὸν τὸ 
3 ΄ Ἀ "5" ἀργύριον, χαὶ ἐμὸν 

Ν ΄ ζά ΄ 
΄ 

8. 
9 ΄ 

τὸ χρυσίον, λέγει Κύριος παντοχράτωρ. Διότι μεγάλη ἔςαι ἡ δόξα τῷ οἴχ τότε, ἡ ἐσχάτη Ω 

Εν Ἂ ΄ ΄ ΄ 
4 ἝΝ 2 “« ΄ ΄ »᾽ 9 » ΄ ’ 

ὑπερ τὴν πσρώτην, λέγει Κύριος ππαγτοχράτωρ' χαὶ ἐν τῷ τόπῳ τότῳ δώσω εἰρήνην, λέγει Κύριος 
Ν Ν 4 ““ 

ζω. 
ππαντοχράτωρ χαὶ εἰρήνην ψυχῆς εἰς περιποίησιν παντὶ τῷ χτίζοντι, 

ἕτους δευτέρου, ἐπὶ Δαρείου, 
λέγει. Κύριος παντοχράτωρ, 

7 Ψ 2 “ἊΨ “ς ν νΨ»Ψ 
ἕξεας ἅγιον ἐν τῷ ἄχρῳ τῇ ἱματίᾳ αὐτῷ, χαὶ ἄψηται τὸ ἄχρον ἊἌΔὋ,Ἕἷ,.7ὔ ΄ ἍΝ Ν ͵ὔ 3 ε ’ ἢ ἐλαίου, ἡ «παντὸς βρώματος, εἰ αἀψιασϑήσεται . χαὶ εἶπαν, Οὔ. Καὶ εἶπεν ᾿Αγίαϊος, ϑαᾶρτος ἐπὶ ψυχῇ ἐπὶ παντὸρ τέ ἱ μιαγϑή : 

ἤάρτος ἐπὶ ψυχῇ ἐπὶ παντὸς τότων, εἰ μιαν ἥσεται; 
Καὶ ἀπεχρίϑη. ᾿Αγίαϊας, χαὶ εἶπεν, 3 ϑ. φ0. ΄ ’΄ ἊΨ, ΄ Ν ἐνώπιον ἐμδ, λέγει Κυρίος, χαὶ ὅτως παντὰ τὰ 

Τετράδι χαὶ εἰχάδι τῷ ἐγνάτε μηνὸς, 
᾿Αγίαϊον τὸν προφήτην, λέγων, Τάϑε 
μον, λέγων, Ἐὰν λάξῃ ἄνϑρωπος 
 ς χά 9.» »ἢ᾽ ἊἋ ε ἤ ἣ, ᾿΄ 18 ἱματίου αὐτῷ ἄρτα, ἢ ἑψήματος, ἢ οἴνου, 

χαὶ ἀπεχρίϑησαν σὶ ἱερεῖς, 

αγϑήσεται. 

’ [χά . ’ ϑ. ,᾿ μιανϑήσεται ἕγεχεν τῶν λημμάτων αὐτῶν 
τῶν, χαὶ ἐμισεῖτε ἐν πύλαις ἐλέγχοντα, 
ρὰς ταὕὔτης χαὶ ὑπεράγω, πρὸ τῷ ϑεῖναι λί 

καὶ μη φοξεισϑὲ (62. [ο, ϑαρσειται καὶ μη φοδεισϑαι!) 86, 147. Μαρσεῖτε) ῥτρτηΐιτ, ἀλλα 42. Ρταεγαϊεῖ. ϑαρσειτε καὶ μὴ φοβεισϑε 86. 11. τυαντοκράώτωρ] τῶν δυνάμεων (υε αἰ15}) Οὐοπηρὶ. ἴΕτι ἅπαξ ἐγὼ] οτι ἐγω ἀπαΐξ 120. οτι ὡπαξ ἔγω 153. ἐγὼ σείσω] ἔἐγω σείω 22, 36, ξΙ, 62, 86, ος, 130, 1479. τϑς, 238, 240. Οὐὐμρ]. δ εοραρηο- υεὖο Αὺρ. ἐγὼ σείων ΤὨεοάετει. ἢ, ις8ρ. (Οὗ, ἢ. 1 ς86.) καὶ τὴν ϑαώλασσαν] α Αἴεχ. 
ΠΙ. Καὶ συσσείσω] καὶ νυν σεισω 130, 311. 

τὰ ἐκλεχτο] Ῥγβοιηϊξ, σαντα 26. ΓΛ, καὶ 210. οημμία δἰρόξα Αὰρ. πάντων τῶν ἐθνῶν] κ᾿ παντων “6. καὶ πλήσω] και πληρωσω 26, 42, 40, 68, 97, τοῦ, 228, 310, ΑΙά. ΑΙεχ. χαὶ ἐμπλησω 36, 40. καὶ ὡλήσω δζο. αἡ ἤη. (0Π|.} οὐ ἐνηρίοδο ἐἴοπετενι ἤαπο, αἴϊεὶξ Τροναίπως οπιμίβοίεης. ΑὉΡ. " τῶτον δόξης] τῆς δοξης 68. ΑἸά. λέγει Κύριος π χρυσίον ἴῃ ξοιι, ἴε4.} αὶ οὐπὶ ἰπίεγηηδά, 26. 
ΙΧ. ᾿Ἐμὸν τ'--- χρυσίον] ἐμόν ἐρι τὸ χρυσίον καὶ τὸ ἀργύριον, καὶ δώσω αὐτὸ ᾧ, βούλομαι. Οτορ. Ὑβεοΐορ. ἴῃ Οδξ. Νίς. ἴοῃῃ. ἡ. Ρ.- 663. ᾿Εμὸν τὸ ὠργύριον] ἐμον τὸ ἄργυρον (ςοττ. τη. τος. ἀργύριον) 22. εμον ὙΩρ τὸ ἀργύριον 130, 311. καὶ ἐμὸν] α ἐμον 130, 311. τὸ χρυ- σίον] -ἱ- καὶ ᾧ ἐὰν βέλομαι δώσω αὐτό: ΟΒιγίοίε, χ. 317). ππσαντο- χράτωρ] ἜἜ καὶ ἐν τῷ τοόπω ταάτω δωσω εἰρηνὴν τού. 

ΟΣ, Διότι μεγάλη ἔςαι] διοτι μεγάλη ἐςιν 36, 238, κα εγᾶι ος, 114, 1ι8ς. καὶ ἐξαι 240. ὅτι μεγάλη ἕραὶ Ὀϊάγπι. ἀε Ὑηη. ρ. 68. ζῶ ἐγὼ λέγει Κύριος" ὅτι μεγάλη ἔγαι Ογτῖ!!, ΑἸοκ. ἢ. 7 57. Διότι με- γάλη ἔςαι---τὴν τορώτην] Μαρπα δγὶ! ρίογία ἄἴοηεμς ὑβέπε πουΐ ξέπιεδ ρὶμ: φυαηι ῥγίπιε Ἡϊετοθ. καὶ ἐσχάτη] α τοά." ὑπὲρ τὴν τορώτην] ὑπὲρ τὴν ἔμπροσϑεν ΓΟ Ἀτγίοίξ. 1. “τ΄. (Οξ, ν. 202. εἰ 41.). καὶ ἐν. τῷ--- ταντοκροίτωρ 2] αὶ οὐμπὶ ἰηζογγηεί. τού. Αἰθοχ. ϑώσω εἰρήνην] δωσ ει ἐἰβηνην 130, 147), (228. σοτί. δωσω) 2311. λέγει Κύριος ταντοχρ. 25] α ΟΥΣΙ], ΑἸοχ, ἴ, ματι. ", ρ. ς6. καὶ εἰρήνην δες. τὰ ἢπ. οοη,.]  Οοπιρὶ. 
βαθεῖ ΤῺ “Ὁ ΑΙεχ. καὶ εἰρήνην ψυχῆς} α καὶ 4ο. και εἰρηνὴν τῆς ψυχῆς 233. καὶ εἰρήνη ψυχῆς Ογτ]!]. ΑἸοκ. 1. οἶς, εἰς περιποίησιν] Ἔ ψυχῆς τοόὄ. τῷ ἀναςῆσαι] τὰ αναρηναι 240. τὸν ναὸν τῶτον] 
τὸν λαὸν τουτον 68. ΑΪά. 

ΧΙ, ὙΤετραδι] ργαιτυῖτε. τὴ 29, ει, 86, ος, ι8ς, 238. (πρὶ. τη 
Τετάρτη 147. τῇ ἐγνάτου μηνὸς] μην! τῶ εἐννατω ΧΙ, 26, 49, τοό. ΑἸεχ. τῶ μῆνι τῷ ἐννώτω 108, 222. τῶ ἐννάτω μηνὶ Οοπρὶ. ἔτες 

και συσσείὼ 240. 

δευτέρου] του τεμπῖου μηνος (ἔοτ. μηνους) δευτέρου 130. ἢς, οὐτη ετες 
ΡΓῸ μηνος, 311. ἔτει δευτέρω (οηηρ!. 

ΧΙ]. ᾿Επερώτησον δὴ] , δὴ ΧΙ], 22, 2 3, 26, 36, 40, ςι, ὅ:, 86, 
1ού, 130, 147, 108, 233. 238, 311. (οὨ)ρ]. Αγπι. Μ5. Ατση. Εὰ. 
(ξοτε. 8[αν. Μοίᾳ. μαδεὶ δὴ ἴῃ ομαγαξξ, τηΐποτε ΑἸοεχ. γόμον] νο- 
ον 40. κ62, 147. 

ΧΙ]. ᾿Εἂν λάξῃ] ἐὰν δὲ λάξῃ Ογτ]]. ΑἸεχ. ν. ς80. 
Ῥοπίς Πατπὶ Ροΐξ αγιον 130, 31:. καὶ ἅψηται] καὶ ἅψεται ΑΙά, 
καὶ ἅψηται---αὐτῷ 291 αὶ οαπιὶ ἰπίοπιηεά. 62. ἄρτε] ργαυηϊε, τῷ 62. 
(147. Ροΐξεα ἀεῖει.) ἢ ἑψήματος--- βρώματος] ,, οὑπὶ ἱπιεγτηδα, (4 4- 
[οτῖρί. πλᾶγρ.) 49φ. βρώματος] ἀρωματὸς (εχ ζογτ. τῇ, τες.) 62, 147. 
εἰ ἀγιασϑήσεται] α εἰ α 53. οἱ ἱερεῖς] 23. καὶ εἶπαν] καὶ εἰπον 

γον. ΤΥ. 

᾿ Π,) 36. το 62. 

ἄνθρωπος] 

τϑ ἀναςῆσαι τὸν γαὸν ΤΞΤΟν. 
9 ζ΄ »,᾽ 

΄ πὶ Ὁ ἔγενετο λόγος Κυρίου ὥρος 
Ἐπερώτησον δὴ τὰς ἱερεῖς γό- 

΄ 9 “9 

᾿Εᾶν ἅψηται μεμιασμένος ἀχά- 
ΣΝ Ξϑ ’ εε ρο Ν εκ χαὶ ἀπεχρίσησαν οἱ ερείς, χαὶ εἶπαν, Μι- 

Οὕτως ὁ λαὸς ὅτος, χαὶ οὕτως τὸ ἔϑνος τῷῶτο Ψ - “ ω Υ ἔθδιςς ν ΔΊ Υκ 2 ΄ 5». ω ἐργὰ τῶν χείρων αὐτῶγ" χαὶ ὃς ἐᾶν ἐγγίσῃ ἐχεῖ, ἰόμ 3 " 9 ΄ 3 τῶν ὁρϑρινγῶν, ὀδυνηϑήσονται ἀπὸ προσώπε «πόνων αὐ. 
Καὶ γῦν ϑέσϑε δὴ εἰς τᾶς χαρδίας 
νον ἐπὶ λίϑον ἐν τῷ γαῷ Κυρίου τίνες ἦτε, Ὅτε ἐγ. 

ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέ-. 

22, 36, 40, 42, ει, ό2, 86, οΚ, τού, 147,1ς3, ι8ζ, 228, 238. δχι 22, 36, 42, ξι, 6, 86, 9ζ, 147, τϑς, 228. 
ΧΙΝν. Ἐὰν ἅψηται---σαντὸς τότων] δὶ ἐείἠρογὶῥ ἐπεικπμός ἐπ. αρΐ- γι ἐἷε οπιπίδως ἀὶς Ἡϊδτοη. μεμιασμένος ἀκάϑαρτος] μεμιάμμενος ἢ ἀκάϑαρτος ψνχη ΧΙ], ΑΙεχ. αὶ ἄκαϑαρτος 22, 23, ό5, 68, 8», φ1γος, 97, 114,130, 147, 153, τ8ς, 198, (228. δαΐοτ. ΠηᾶτΕ,. ΡοΙῈ ψυχη) 232, 238,.310,311. ΑΙά. μεμιασμενος ἢ ἀκαϑαρτος ψυχη 26, τοό. ἢς, ῇηε ψυχη, 42, 230. μεμιγαμμενος ἰλῃζιπι ς τ, 86. Οομρ]. ̓ἢ ἀχάϑαρτος ἐπὶ ψυχῇ] ἐπι ψυχη ἢ αχαϑάρτος 36, 4.ς. ἐπὶ Ψυχῇ] εσι ψυχην ΧΗ, 23, 26, ροηΐξ [δεῖπι ροίξ ἄψηται 62, 147. Βλδοῖ ἰηίος ὕηζος ΑΙεχ. ἐπὶ παντὸς τότων} ἀπο ἴσαντος τάτων 11], Χ]Ι, 23, ο6, 4ο,. 43, 40, 62, 68, 86, 87, οἱ, 97, τού, 130, 147) 153, τοῦ, 228, 233, 240, 310, 311. ΑἸά, απὸ τσάντων ταἅτων 22, 1, οΚ, 114, 18ς, 228. ΟὐΟὨΡΙ. ἐπὶ τσαντων τετὼν 26. εἰ μιανϑήσεται] ἢ μιανϑησεται χα 30, 311, οἱ ἱερεῖς} α 68, 8), 97, 228, 310. ΑἸ4. “ καὶ εἶπαν] καὶ εἰπον 43, 36, 40, 42, ξ1, 62, ος, 147, 153, τθς, 228, 238. ΧΥΝ. Καὶ ἀπεκρίϑη ᾿Αγίαῖϊος καὶ εἶπεν] λα 240. Οὕτως 19] ουτος (οοστ. υἱὲ ἰπ ἘΔ.) 228. ὁ λαὸς ὅτος] ὃ λᾶος ατως ό;, 228. χαὶ ὅτως τὸ ἴϑνος] α ἀτως 23. κα καὶ 6, τῶτο] α (αἀίοεῖρε. ἔργα Πη. δὴ αἱ. 

ἐνώπιον ἐμ] ἐνωπιον μου ΧΙΙ, 26; 42, 147, 231. ἐναντίον ἐμ Οοπὴρί, λέγει Κύριος] Ἔ παντοχρατωρ 42, 14). παῖγ- τα τῷ ἔργα] ρτρτοϊ. ὁ 95, τ8ς. τῶν χειρῶν αὐτῶν] τω χείρων αὐτε 95. 1ι8ς. καὶ ὃς ἐδν] καὶ ὃς αν 23,97.) 153) 228. (οπῃρί. ΑἸά4, και ὁσῶ ὧν 49,233. καὶ αὐτὸς ἐᾶν 240. καὶ ὃς ἐδν ἐγγίσῃ ἐκεῖ] καὶ ὃς ἂν εγίιση αὐτων Χ]]. καὶ ὃς ἂν εἐγίίισει εἐκει 56. και ὃς ἂν εγίιση (ἤηε ἐκει} 130, 311, καὶ ὃς εγίισει ἐχει 310ο. ἕνεχεν τῶν ὅσο. δὰ ἥπ, οοπ1.} μαδεῖ {0 πρὶ ΑἸοχ. ἕνεκεν τῶν λημμάτων ἐνεκεν των λημ- μελημάτων 62, 86, 147. ἕνεκεν τῶν λομμαάτων 233, 311. τῶν ὀρ. ϑρινῶν} Ρύτηϊίτ. καὶ 68, 8»), 97, 228, 410. ΑΙα, ὁδυνηϑήσονται) οὐ δυνηϑήσονται 68. ΑἸά. ὁδυνήσονται ΟΟπηρί. πόνων αὐτῶν] πόνη- βίων αὐτῶν 44,23, 45, κι, 65, 68, Βό, 87, ος, 97, 130, 147, 18ς, (χ48. ΠΊΔΓΡ. τρονὼων) 238, 230, 310, 211. Οὐομρὶ. ΑἸά. Ατη. Μ|8. Ατσῃ). Εὰ. δῖαν. Οἴἶτορ. τσονηρὼν αὐτῶν οἱ. τονήριου ἀντῶν 114. »παἰ εαγκρε ϑβαγημι : Ἠϊΐετοθ. καὶ ἐμισεῖτε ὅτο. δὰ ἔῃ. οΟῃ1. εἰ οεἰργαμὶς ἴῃ 2ογεῖς “γξμεπίες. Ἠίετοι. ἐν πύλαις ἐλέγχοντα] εν πτυλαις ἐλέγχοντας 22, 26, 36, 40, 42, 49, ξ1, 62, 8ό, ος, τού, 114, 147, ιϑς, 108, 233, 218, 239, 240. ΑΪἴοχ. Ατῃ). 'Μ5. Αγ. Εά, τοὺς ἐν ϑύραις ἐλέγχοντας (οιρρὶ. 
ΧΥῚ. ϑέσϑε δὴ] α δὴ ος, ἴς3, τᾶς. Αττ, Μϑ. Αγην. Ἐά, 8ἴαν. Οἴἶτορ. εἰς τὰς καρδίας] ἐπι τας καρδιας 22,23) 36, 49, 51, 62, 86, 91, 93) 97, τού, 147, 1453, 1τ8ς, τοϑ, 228, 233) 238, 310, τι. ΑἸά. ΑΙεχ. ἐπὶ ταῖς καρδιαῖς 26. ἡ εἰς 49, 42. (οπηρί. ὑμῶν], ος, 1ῖ8ς. καὶ ὑπεράνω] καὶ ἐπάνω ΑἸεχ. τορὸ ΤΆ} ΒαΡεῖ πρὸ ἴῃ ΟΠαγ, τηΐπ, ΑΙεχ. ἐπὶ λίϑον] ἐπὶ λιϑὼ 49. ἐν τῷ ἄς. 84 ἤῃ. ςοῃῃ.] ἰκ Τεαρίο Τονεϊμὲ φεὶ ἐν αἱ, Ἡϊετοη. ἐν τῷ ναῷ] κα ἐν 23. 
ΧΥῚΤΙ. Ὅτε ἐνεδάλλετε] οτε ἐνεξαλετε 68, 97.130, 228, 310, 311. 

Οὔ] 

ΑἸΙ4. ,οτε 86. οτε ἀνεξαλλετε 233. εἰς κυψέλην] εἰς χυψέλας 
ὑμῶν Αγ. Μ8. Ατη Εα. κριϑῆς 11. 22, 36, (ς τ. ροἤϊεα χήάϊι Υ ' 



ΑΤΓΓΑΙΟ Σ. 

: " ρ᾿ .- 3, : " 5) ρ»" ΄ ' - ᾿ ᾿ γε τς 

εδάλλετε εἰς χυψέλην χριϑῆς. εἴχοσι σάτα," καὶ ἐγένετο χριϑῆς δέχα σάτα" χαὶ εἰσεπορεύεσϑε εἰς 

τὸ ὑπολήνιον. ἐξαντλῆσαι πεντήχοντα μετρητᾶς,. χαὶ ἐγένοντο εἴχοσι. Ἐπάταξα ὑμᾶς ἐν ἀφορίᾳ, 

χαὶ :ἐγ᾿ ἀνεμοφϑορίᾳ, χαὶ ἐν χαλάζῃ “πάντα τὰ ἔργα) τῶν χειρῶν ὑμῶν, χαὶ ἐχ ἐπεφρέψατε πρὸς 
μὲν "λέγει Κύριορ. ᾿χοτάξατε δὴ τᾶς. καρδίας ὑμῶν ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης, χαὶ ἐπέχεινα, ἀπὸ 

τῆς τετράδος, χαὶ εἰκάδος : τϑ᾽ ἐγγάτου. “μηνὸς, καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας ἧς τεϑεμελίωται ὁ ὁ γαὸς. Κυρίου 
ϑέσθϑε ἐν ταῖς. χαρδί χις ὑμὼν," Εἰ ἐπιγνωσθήσεται, ἐπὶ τῆς ἅλω, χαὶ εἰ ἔτι ἡ ἄμπελος, χαὶ ἡ συ- 

χῇ, χαὶ ἡ ῥοὰ, χαὶϊ τὰ ξύλα τῆς ἐλαίας τὰ ὃ φέροντα χαρπὸν, ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης εὐλογήσω. 

Καὶ ἐγένετο. λόγος. Κυρίου ἐχ δευτέρου “πρὸς ᾿Αγίαϊον τὸν προφήτην, τετράδι χαὶ εἰχάδι τῇ μη- 
γὸς, λέγων, Εἰπὸγ: πρὸς Ζοροξάξελ τὸν τῷ Σαλαϑιὴλ ἐκ φυλῆς 1όδα, λέγων, Ἔγψω σείω τὸν οὐ. 

ρανὸν χαὶ τὴν γῆν, χαὶ. τὴν ϑάλασσαν χαὶ τὴν ξηρὰν, Καὶ καταςρέψω ϑρόνους βασιλέων, χαὶ 

ὀλοϑρεύσωιδύναμιν βασιλέων τῶν ἐθνῶν, χαὶ χαταςρέψω ἄρματα χαὶ ἀναξάτας, χαὶ χαταξήσον- 
ἰν ᾿ δε . ν Ν 9 Ν᾿’ 3 ν»" 

ται ἵπποι χαὶ ἀναξάται αὐτῶν, ἕχαςος ἐν ῥομφαίᾳ πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτδ. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ, 
λέψει Κύριος πταντοχράτωρ, λήψομαί σε Ζοροδάξελ τὸν τ Σαλαϑιῆλ, τὸν δβλόν᾽ με, λέγει Κύ- 
οίος, χαὶ ϑήσομαί σε ὡς σφῥαγίδα, διότι σὲ ἡρέτισα, λέγει Κύριος ππαντοχράτωρ. 

Ὁ αἱ. πι.) 8), ο1, 9ζ) 153, 1ι8ς, 228, 210. ροηΐς Παῖπι ροίξ σατὰ 
Ρτπι.. 62, 86, 97, 147, 238. καὶ ἐγένετο} καὶ ἐγίνετο 22, 36, 40, 

ος, τι8ς, 238. καὶ ἐγένετο χριϑῆς δέκω σάτα] α 130, 41τ. κριθῆς 
δίκα σάτα] δεκα σατὰ χριϑης 22, 36, 40, ς1» ὅ2, 86, 87,91, οἷν» 114, 
147. 183, 18ς, 228, 228, 210. Αἰά. δέκα σάτα; καὶ εἰσεπορεύεσϑε] 
α (δεκα δάϊοσῖρι. ἔμρτα 11π. δΌ αἱ. πλ.} τοό. καὶ εἰσεπορεύεσϑε] και 

εἰσπορευεται 91. καὶ εἰσεπορένετο ος, ι8ς. καὶ εἰσπορευεσϑὲ 97. 
ΑΙΔ. ΄. καὶ εἰσπορευετε 1ς3. εἰς τὸ ὑπολήνιον] α τὸ Οομαρί. - ὑμῶν 

Ἀπ. Μ8. Αγη. Ἐά, ἐξαντλῆσαι}) ἀντλησαι 42. καὶ ἐγένοντο) 
καὶ ἐγίνοντο. 365) 49) 51, 95. τού, 1ι8ς, 228. και ἐγένετο 68, 87, 91) 

13,108, 228, 310. ΑΙά, εἴκοσι] ργαπηΐττ. εἰς 26, 409, 68, 87, Ο1, 
Ὁ7,) 143) 108, 228, 310. ΑΙά, 

ΟΧΥΠ͵ΙῚ. Ἐπάταξα ὑμᾶς] αυμας (οἀϊοτίρι. 80 4]. τ.) 26. -Ἐ εν 
μαχαΊρα καὶ τηᾶγρ. 228. ῥγροτιϊτ, καὶ.310. ἐν ἀφορίᾳ] εν ρομφαιᾳ 
36, 49. κεν 62. εν ἀνεμοφϑοριᾶ 91. κ 153. .εν ἀποριῶ 233. καὶ 
ἐν ἀνεμοφϑορίᾳ.} ἐν ἀνεμοφϑόρεια,. ἤπε. καὶ, 1ς3.. λέγει Κύριός 
Ἥ τοαντοχρατωρ.22, 36, ς1, 95, 114) 18ς, 238. 

ΧΙΧ, Ὑποτάξατε δὴ] ταξατε δὴ ΧΙ], 22, 23, 26, 16, 40, 42, 
0. κι, 65, 86, (οτ. υἱ νἱἀεῖηγ) ος, τού, 14, 130, 147, 153, 18ς, τοϑ, 
233. 238, 230. 240, 311. ΟΟΠΊΡΙ. ΑΙεχ. καὶ νυν ταξατε δὴ 68, 87, 
97. 228, 310. ΑΙ4. Ὑποτ. δὴ τὰς καρδ. ὑμῶν] Ῥοπκίϊε κονία νοῆνα 
Ηΐϊετοθ. ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης] ἄπο τὴς ἡμερᾶς εἐχεινὴς ό;, 86, 
147).. καὶ ἀπὸ τῆς ἡμέρας} ᾿, καὶ Οομρ. -Ἐ ταύτης Ατη. Μ5. 
Ἀπη. Ε4. ἥς τεϑεμελίωται] ἧς εϑεμελιωθὴ 22, 46, 36, 40, 42, 40, 
ς΄) 62, 86, ος- τού, 147» τϑς, 198, 233, 238, 5240. (οπιρί. ΑΙοχ. ῥγῷ- 
ταῖς, αφ᾿ 23. ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν] ἐπι ταις καρδιαῖς ὑμῶν 26. 

ΧΧ. Εἰ ἐπιγνωσθήσεται] εἰ ετι ἐπιγνωσθησεται ΧΙ], 22, 23, 26, 

36, 40, 42, 40, ς1, ό2, 68, 8ό, 87, ΟἹ, ος, 97, τοῦ, 130, 147) 153) 
τϑς, 228, 310, 311. (ΟΟπιρὶ. ΑἸά, ΑΙεχ. 8ῖαν. Μοίᾳ. εἰ ετι ἐπιγνω- 
σϑησεσϑε 233. εἴ ετι ἐπιγνώσεται 238. εἰ τι ἐπιγνωσθήσεται 230. 
. κἰιγα κορποίεοιαγ Ἡϊ]οτοι. ἐπὶ τῆς ἅλω] ἐπὶ γῆς ἃ ἄλως (οπιρί. ,Μμε- 

έτ. ἐαγγᾶπε ἀγα : Ηΐετοη. καὶ. εἰ ἔτι" καρπὸν] καὶ ἐν τῇ ἀμπέλῳ, 
καὶ ἐν: τῇ συκῇ, καὶ ἐν τῇ ῥοᾷ, καὶ ἐν τοῖς ξύλοις ἃ ἃ καρπὸν ἐκ ἔδωκαν 
Απη. ΜΆ. (Απη. Ἐά. εἱ. καὶ ἡ ἄμπελος. δ...) καὶ εἰ ἔτι ἡ ἄμπελος] 
α εἰ ΧΙ], 979 130, (8. δά ζοτρί. ἔργα [1π.} 210, 311. ΑΙά. κα ἡ 49. 
Οὐοπιρὶ. κα ετὶ 87. αὶ εἰ ετε τού, 233, 240. καὶ εἰ τι ἡ ἄμπελος 230. 

Βαθεῖ εἰ ἔτι ἴῃ ομιαγαξῖ. τηϊποΓα Αἴεχ. καὶ ἡ ) συκῆ] ὰ ὡ ις3. καὶ αἱ 

συκαῖ Οοπηρ!. καὶ ἡ 1 ῥοὰ] και ἡ βοια, 183. καὶ αἱ ῥοαὶ ΟΟπΙΡΙ. τὰ 
οὐ φέροντα] κα τα 153. ἀπὸ τῆς ἡμέρας ταύτης] -᾿ καὶ ἐπάνω ἱπῖετ 
ὕποοβ Αἰεχ. εὐλογήσω] -- αὐτά ΑΙεχ. : 

ΧΧΙ. τετράδι] ῬΓΩΈΓΑΪζ, ἐν τὴ 22, 36, ςι, 62, 86, ος, 147, τᾶς, 
438. λέγων---λέγων ἴῃ οοπι. {ε4.} α Αἰτεγαῖτ, οὐπὶ Ἰπισιτηδὰ, τ ς 9. 
(228. Δα οπρί. τρλτρ. δὉ 8]. τι.) 

ΧΧΙΠ. πρὸς Ζοροῦ. --Ἰέδα] «ἡ Ζογοδαδεὶ ἐε ἐνἰδα δια ἩΗϊοῖοη. 

τὸν τῇ Σαλαθιὴλ] α τὸν 5ὅ, 147. λέγων] α ΟΟρΙ. -Ἐ πάλιν 

ἅπαξ Αται. Μϑ8. (Αττη. Εά. 4]. ἔτι ἅπαξ.) -Ἐ τυάλιν ἔτι οἴηηθς Οο- 
ἀΐοεβ ϑεγρὶὶ. Ἐγὼ σείω] ργαιπηϊτι. ετὶ ἀπαξ 22, 36, 40, ςτ, 62, 86, 
9ζ, 1145)130,1479 18ς, (228. πηᾶγρ.) 238, 230, 240. ϑίἷαν. Οἴτορ. ιδὰ 
ἔγω σεισὼ 40. (ΟΠΡΙ. εγὼ σείσω 42,233. 

31τ υἱ νἱάεῖυγ. μέπποὶ ερὸ πιουεόο ΟἾΔ. καὶ τὴν γῆν] α ει. 
τὴν 2΄. ἄζςΕ. Δὰ ἤη. οοπ..} α 23. διδεῖ Ὁ --- ΑΙοχ. 

ΧΧΙΠ. Καὶ καταςρέψω] Ε: αὐετίαπι ΟἿ. ϑϑρόνους βασιλίων] 
Ἴ ἐϑνὼν το Οοάϊοες δεῦρ. καὶ ὀλοθρεύσω] και εξολοϑρευσω ΧΙ, 
(22, 238. (Ὁ 56) 26, 26, 42, 49. ς1, 62, 8ό, ος, τού, 147, τ8ς, (128. 
εχ οοττ.) 233. ΑἸεχ. καὶ ὀλοϑρεύσω---ἐϑνῶν] αὶ οὐπι ἱπίεττηοά, 120, 
211.. Οὐπηρὶ. μαθεῖ Ὁ χς ΑἸεχ. δύναμιν βασιλέων) δυναμιν βασι- 
λεως 22, οζ, 114.» 18ς, 238. τῶν ἐθνῶν] α των 22, 51, 65, 8ό, ος, 
1145) 147, 153, 185) 238. ἅρματα] αρμα 86. καὶ ἀναξάτας] 
Ἔ καὶ καταςρεψω σψζασαν τὴν δυναμιν αὐτων καὶ καταξαλω τα οριὰ 
αὐτὼν καὶ ἐνισχύσω τοὺς ἐχλεχτους μου 26, τοῦ. (ΑἸεχ. ἰηἴεγ υπςο5.) 

καὶ καταξήσονται ἵπποι] καὶ ἀναξησονται ἱπποι ΠῚ, (ΧΙ]. εχ οοττ.) 
22, 26, ςτ, τού, (147. εχ οοΥτ, π). τεῦ.) 198, 238, 240. (310. οοτ.) 
και αναδησωνται ἐπποι 232. καὶ ἀναβάται αὐτῶν] αὐτῶν καὶ ἀνὰ» 
δαται 26. ἕκαςος] ἕκαςον ΑἸά. ἐν ῥομφαίᾳ} εἰς ρομφαιαν ὅ:, 86, 

147. 
ΧΧΙΝ. λέγει Κύριος) αὶ 130, 311. τὸν δέλον--- Κύριος] νρυκηι 

νπδεπε : ΤΊοποα. λέγει Κύριος 431. Αγῃη. Μ8. Ατηι. Ἑά. καὶ ϑή- 

σομαί σε] καϑησομαι σε τ30,31:. ὡς σφραγίδα] εἰς σφραγιδα 1Π], 
42, τού, 14). εὡς σφραγιδα 110. ρηασκίωπι ΤΊσΒοα. διότι σε) 

διοτι εν σοι 42. κα σὲ 240. ὅτι σε Αἰεχ. ἥἡρέτισα] πρετησαμὴν (80) 
26. , ὅ2..ἕ ἡρετῆσα 86, 147. ἡρέτικα (οπιρί. λέγει Κύριος τιαν- 
τοχρ.} ἄιεῖε Προνείπες οὐππίροίεης, Ζογοδαδεί. ΤΊοΠοΠ. ' 

᾿ 
και 

ετι απαξ εγω σείσω 310,. 

ΚΕΦ ἢ" 

18. 

10. 

20. 

21. 

22. 

23. 

24. 



.2. 

3- 

4. Κύριος τῶν δυνάμεων, χαὶ ἐπιςραφήσομαι «τρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων. 

5. 6. 

7- 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. ΙΑ. 

ι. 

ἢν τῷ ὀγδόῳ μηνὶ, ἔτους δευτέρου ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγος Κυρίου πτρὸς Ζαχαρίαν τὸν τῷ 
Βαραχίου υἱὸν ᾿Αὗδὼ τὸν προφήτην, λέγων, ᾿Ωργίσϑη Κύριος ἐπὶ τὲς πατέρας ὑμῶν ὀργὴν με- 
γάλην: Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὲς, Τάδε λέγει Κύριος πταντοχράτωρ, “Ἐπιςρέψατε πρὸς μὲ, λέγει 

Καὶ μὴ γί- 
.9 ϑὺὴ ε ΄, “ε 2 ΄ Ξ  “, ς “- Ψ ζ΄ 7 

γεσῦε χαϑψὼς ο( “Πατέρες ὑμῶν, οἱς ἐγεχάλεσαν αὐτοῖς οἱ πφροφήται ἐμπροσϑεν λέγοντες, Τάδε 
΄ ᾿ ΄ ᾿ ΄ ᾿ 3 ᾿ς Κ΄ Ξ,,,,Ν .᾿» Ξε  ς ».» " ΄“ - δι μ- », 2 

λέγει Κύριος πταντοχράτωρ, ᾿Αποςρέψατε ἀπὸ τῶν ὁδὼν ὑμῶν τῶν “πονηρῶν, χαὶ ἀπὸ τῶν ἐπιτη- 
2. ς .ὸ “᾿ “ .“Μ2 2 ζω σὰ 2 δευμάτων ὑμῶν τῶν πονηρῶν" χαὶ ἐκ εἰσήκεσαν, χαὶ ἐ προσέσχον τῇ εἰσαχϑσαί με, λέγει Κύριος. 

. Ε 7 ες “Ὁ - ρ »- ᾿ 

Οἱ πατέρες ὑμῶν “ὃ εἰσι χαὶ οἱ προφῆται; μὴ τὸν αἰῶνα ζήσονται; Πλὴν τὰς λόγους μου χαὶ 

τὸ γόμιμά μου δέχεσνε, ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι ἐν μὐον μϑς βου τοῖς δϑλοις μου τοῖς προφῆταις, 
οἵ χατελάξοσαν τὰς πατέρας. ὑμῶν, χαὶ ἀπεχρίϑησαν, χαὶ εἶπαν, Καϑὼς παρατέτακται Κύριος 
παντοκράτωρ τϑ ποιῆσαι ἡμῖν χατὰ τὰς δδὲς ἡμῶν χαὶ χατὰ τὰ ἐπιτηδεύματα ἡ ἡμῶν, ὅτως ἐποί- 

σεν ἡμῖν. Τῇ ΤΈΤΙΔΟΝ χαὶ εἰχάδι τῷ ἐνδεχάτῳ μηνὶ, ὅτός ἐςξὶν ὁ μὴν Σαδᾶτ, ἐ ἐν τῷ δευτέρῳ ἕ ἔτει 

ἐπὶ Δαρείου, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχαρίαν τὸν τϑ ̓ Βάραχοὸν υἱὸν ᾿Αδδὼ τὸν προφήτην, 
λέγων, Ἑώραχα τὴν γύχτα, χαὶ ἰδὰ ἀνὴρ ἐπιξεξηχὼς ἐπὶ ἵππον πτυῤῥον, χαὶ ὅτος εἷςήχει ἀνα- 

μέσον τῶν ὑρέων τῶν χατασκιῶν, χαὶ ὑπίσω αὐτῇ ἵπποι πουῤῥοὶ, καὶ Ψψαροὶ,. χαὶ ποικίλοι, καὶ 

ΠΤ. ἐπὶ Δαρείου] Δαρείου τῷ βασιλέως Ατπι. Μ5. Ατην. Εά, λό- 
γος Κυρίου] α Κυριου ὅς, 147. ρὸς Ζαχαρίαν] ἐπὶ Ζαχαρίαν 

Αἴβδῃ. 11. 97. -Ἑ προφήτην Απηῃ. Μ5. Απῃ. Ε4ά. υἱὸν ᾿Αδδω] υἱα 
Αδδω 40, «τ. ᾿Αδδὼ] Εδδὼ (ἢς 'π. 4) 23, ος, 18, 238... Αϑωχ (ἢς 
ἴῃ) 26. Αδδωκ εχ οοῖτ. 228. τὸν προφήτην) αὶ δῖς Αγηι. Μϑ5. 
Απῃ. Ἐά. 

11. ἐπὶ τὰς ττατέρας] πρὸς τὰς ττατέρας Οοτηρὶ. 
ΠΙ. Καὶ ἐρεῖς} καὶ ἐρεῖ ςτ) ὅ2, 14). Ἐπιςρέψατε) ργατηῖε. καὶ 

130. ΟΟΠΊΡΙ. επιςραφητε 230. ΟΠγγίοί. 11. 328. λέγει Κύριος τ"-- 
πρὸς ὑμᾶς] α οὐπὶ ἰπίοπιηεά. 62. λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων 1} 

α 36, 40, 49, 130, 108, 233» 220, 311. ΟἸγγΥ ΟΕ, 1. οἶς, Ογπ}}. ΑἸθχ. 

ἰν. 129. Κύριος τῶν δυνάμεων 151 α τῶν δυνάμεων 23. λέγει Κύ- 
ριος τῶν δυνάμεων 25] κ 23. τῶν δυνάμεων 23] τταντοκρατωρ ΧΙ], 
26, 40, 49, ός, (ιοδ. ἢς 41181) τοϑ, 232. ΑΙεχ.. κα 130, 230, 311. 

ΙΝ. Καὶ μὴ γίνεσϑε] α μη.23. καϑὼς οἱ πατέρες ὑμῶν] καϑῶὼς 
καὶ οἱ τάτερες ὑμὼν 26. οἷς ἐνεκάλεσαν αὐτοῖς] οἷς ενεκαλεν αὐτοις 
22. 26, 42, 51». 62, 86, ος, 1475, 18ς, 238, 240. οἷς εκαλεέσαν αὐτες 
87, 97. 310. οἷς ενεκαλέσαν αὐτες οἵ. ΑἸά. ες ἐκαλεσαν αντοις 228. 

οἱ προφῆται ἔμπροσϑεν] οἱ ἐμπροσϑεν οἱ πττροφηται (οἱ ες. εταί.) 62, 
147). ἔμπροσϑεν] Ργαταΐτ, οἱ ΧΙ], (22. ἔργα [ἴπ. πὶ. τες.) 23, 26, 
46, 40, 42, 49, ξ1,),91, 97. 1οό, 130, 228, 233, 238, 310, 311. ΟΟΙΡ]." 

ΑΙεκ. ᾿Απορρέψατε] -“ δὴ 22, 36, 42, ςτ, 87,91, 97, 228, 238, 310. 
814ν. Οἶτορ. -Ἔ πάντες Αγ. Μ58. οπὸ τῶν ὁδῶν). ἀπὸ τ άσων 

τῶν ὁδῶν Απῃ. Εά. καὶ ἀπὸ τῶν---ττονηρῶν] α οὐπὶ ἱπίεγπηοά. 240. 

καὶ ἀπὸ τῶν---εἰσήκεσαν] κα οὐυπὶ ἱπίεγηγεά. 120, 229, 311. καὶ πὸ 
φιβ ὦ ὲ Ἁ 

τῶν ἐπιτηδευμάτων] καὶ ὠπὸ τῶν ττορείων Ἄτπι. Μ5. Αγῃ. ΕΔ, καὶ 
οὐκ---εἰσακσαίΐ μου) εἰ πορ; αἰἐεπάεγη!, κὸ ἀμάϊίνεπί τὸ Ἡεῖοη. καὶ 

οὐκ εἰσήκουσαν) α ΧΙ], 26, 40, 49, τού, 198, 233. (ΟΠΡΪ.- καὶ οὐχ 

ἡκουσᾶν 22, 36, 42, τι, ὅ2, 86, ος, 147» 18ς, 238. ἐκ εἰσήκ. καὶ] 
βαθεῖ ἴῃ ομαγαᾶς. πιίΐποτε Αἰεχ. καὶ οὐ προσέσχον] εδε τοροσεσχον 
ό2, 147. καὶ 8ὃδὲ προσέσχον 86. καὶ οὐ τροσεχοντο 91. τῷ εἰσ- 

ακᾶσαι μου] μου όὅ2, 14). λέγει Κύριος] -ἰ- τταντοκρατωρ 22, 36, 

45, ςῖ,) 65 » (86. ἴπ πιαγρ. δά 1. καὶ εκ εἰσηκεσαν μὲ λεγεῖ ΚΡΡΙΩ) οζ» 

147. 18ς. 238, 340. δῖαν. Οἰΐγορ.: 

ν. τὸ εἰσι καὶ οἱ προφῆται] καὶ οἱ τροφηται τ εἰσι 147. μὴ 

τὸν αἰῶνα] μὴ εἰς τὸν αιωνῶ 22, 23, 306, 40, 42) 51) 62, δύ, ος, 147» 

τϑς, (228. οὐπιὶ εἰς ἔργα [οἡρι.) 238, 240, 310. (οῃΡ!. ΑἸά, (ΑἸεχ. 

οὐ εἰς ΤὉ Χμ ομαγαός, απ.) 
ΥἹ. Πλὴν τὸς] τλὴν ἀκόέσατε Ὀϊάγτη. ἀ6 Ττὶπ. Ρ. 116. δέχε- 

σϑε)] δεχεσϑαι (6:2, 147. ζοττ. τῇ, τες. ) ον ιϑς. ὦ ὅσα ἐν  ξις δρδής 
ταις} α οὕχτῃ ἱπίογτηε, 23. ὅσα ἐγὼ ἐντέλλομαι] οἵα ἐγω ἐντελλο- 

μαι οι. ἃ ἐγὼ ἐντέλλομαι Ὀϊάγπι. ἀς Ὑτη.], οἷ, ἐν πνεύματί με] 
λα 87, 91, 97, (228. δάἀζοτίρι: τηᾶγρ.. 80 αἱ. π}.} 310. τοῖς δύλοις μ5] 
α μου (πιᾶγρ. δια των δλων μου) 86. , Αἴβδη, ἰ. ςς 5: 'τοῖς τροφή- 
ταις} τῶν τυροφητων᾽ τηᾶτρ,. 86. οἱ κατελάξοσαν] οἱ κατελαῦζον: 22, 

36, 40, 42, 51,65, 86, 87, ο1, 95.) 97.130, 147, τὃς, 228, 238, 310, 
311: Οοπιρί. οὐ κατελαξον 23. τὲς πατέρας] τες τοροφητας 147. 
καὶ εἶπαν] καὶ εἰπὸν 22, 36, 40, 42, ξ1, 62, 86, ος, τοῦ, 130, 147, 
18ς, 228, 228, 311. υαρατέτακται) ᾿σαρατετεχτο εχ οοτῖ. ΧΙ]. 
Κύριος τοαντοχράτωρ] καὶ Κυριος 49. τὸ ποιῆσαι ἡμῖν] α ἥμιν ΧΙ], 

26. 40, 130, 108, 233, 2329, 211. Απη. Μ8. Απη. Εά. τοῦ ποιῆσαι 

ὑμῖν 23. 1ο6. Θεοῦ. τοὺ ὅ2. ποιῆσαι ὑμιν 147. ποιῆσαι ΟΟΠΡΪ. 
βαθεῖ ἡμῖν ἴπ οΒβᾶσ. τηῖπ. ΑἸεχ. κατὰ τῶς ὁδὰς ἡμῶν] κατὰ τας οδες 
ὑμῶν ΧΙ], ςι, τού, 198, 233, 240. αεογρ. ' καὶ κατὰ τὰ ἐπιτη- 

δεύματα ἡμῶν] α 62. τὰ ἐπιτηδεύματα. ἡμῶν] τὰ ἐπιτηδευματα 
υμῶν ΧΙ], 26, ξ1, τοῦ; 33 3» 240. Θεογρ.. τὰς πορείας ἡμῶν Ατηι. 

Μ8. Ατι. Εά. ἅὅτως ἐποίησεν ἡμῖν] ὅτὼς ἐποιησεν ὑμῖν 26, ςΙ, τού, 
108. 

ΨΙΙ.. Τῇ τετράδι] λα τῇ 26, 36, 40, οἱ, τού. ρταπήι. ἐν Ογηῖ!!, 
Αἴοεχ. ἢ, γο8. καὶ εἰκάδι] καὶ τη εικαδὶ 86... τῷ ἑνδεκάτῳ μηνὶ} 
ῬτδοΠλ τ. ἐν 23, 233. Οοπρὶ. Ευΐεῦ. Π ει. Ενδηρ. Ρ. 39ζ. τα ενδε- 
κάτου μῆνος 42, 240. Ογγ}}. ΑἸεχ. 1. εἰ. ὅτος---Σαξῶτ] αὐτός ἐςι 

Σαδὰτ Ευίερ. 1. εἶς. ὃς ἐςὶν αὐτὸς Σαξὰϑ Ατηι. Μ86. ἐριν ὁ μὴν] 
ὁ μὴν ἐξιν 23... ὃ 26. κα ἐξιν Οοπιρί. Σαξὰτ]) σαξξατον οἱ, 239. 
Ῥιαταϊ. ὁ Ογηϊ!: Αἴεχ. 1. οἶς. ἐν τῷ δευτέρῳ ἔτει] εν δὲ τω δευτερώ 
ἐτει ος. τϑς. ἐπὶ Δαρείου} α ἔπι 4ο. Εὐυΐδ. Ογτῖ!. ἍΙεχ. Ἰ. εἰϊ, 
Ατπι, Μ8. Ατ. ΕἘά. τὸν τῷ Βαραχίου] ατβεό. υἱὸν ᾿Αδδὼ] υἱξ 

Αδδω 40, ςτ. Οοπιρὶ. νιον Αδωκ 490. τὸν προφήτην] τῷ ἜΡΟΝ 
Ογτη]}}. ΑΙοΧ. 1. οἷ. λέγων] κα ςι- 

ΝΠ. τὴν νύκτα) ρίαεπιῖτε. τὰ ὥρια ἰϊπ. τὴ. τες. 147. ἐν ὁρώσει 
τῆς νυκτὸς Αγ, Ἐά. Βικάεποάμηρ. ἐπὶ ἵππον πυρῤβῥὸν] ᾿ ἐπι ἱππὸν συ- 

θινον 130, 311. αὶ ἐπὶ Ο(οπιρὶ. ΑΙά. καὶ ὅτος εἰςήκει )} καὶ ὅτος ἐς ἢ- 

κως 49. καὶ δτως εἰρῆχει 62. ἀναμέσον τῶν ὀρέων] ἀνάμεσο των 
δυο ὀρέων ΧΙ], 26, 40, 40, 86, 87, 97, τού, το, 228, 233, 310. (ΑἸεχ, 
οὐπὶ δύο πίε ποοϑ.) (Θεογρ. ἢς ἰηῖτα.) ἔς, ἤπε των, 42. ἰπίεν ἶμος 
»ποπίες Ἡ]εῖοη. ὀρέων] ργϑετηϊτί. δύο ΑἸ4ά. τῶν κατασκιῶν] τῶν μυρ- 
σινεωντων τηᾶτρ. 86.Ἡ. ἵπποι τυῤῥοὶ] ἱπποῖ τύυρινοι 130, 311. καὶ 
ψαροὶ] α 23, 87, (οι, 248. τἀΐοιρε. ἔιργὰ Π1π. Ὁ Αἱ. π.) ος, 97, 130, 



͵ 

ΖΑΧΑΡΊΑΣ: 

λευκοί. Καὶ εἶπα, Τί ὅτοι Κύριε; χαὶ εἶπε πρὸς μὲ ὁ ἄἅγίελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, ᾿Εγὼ δείξω σοι 

τί ἐςι ταῦτα. Καὶ ἀπεχρίϑη ὃ ἀνὴρ ὁ ἐφεςηχὼς ἀναμέσον τῶν ὀρέων, καὶ εἶπε «πρὸς μὲ, Οὗτοί 

εἰσιν ὃς ἐξαπέςειλε Κύριος, περιοδεῦσαι τὴν γῆν: Καὶ ἀπεχρίϑησαν τῷ ἀγγέλῳ Κυρίε τῷ ἐφε- 

ςῶτι ἀναμέσον τῶν ὀρέων, καὶ εἶπον, Ἱπεριωδεύσαμεν πᾶσαν τὴν γῆν, χαὶ ἰδὰ πᾶσα ἡ γη χατ- 

οἰκεῖται, καὶ ἡσυχάζει. Καὶ ἀπεκρίθη ὁ ἄγίελος Κυρίου, χαὶ εἶπε, Κύριε «“αντοχράτωρ ἕως 

τίνος οὐ μὴ ἐλεήσης τὴν Ἱερεσαλὴμ, καὶ τὰς πόλεις ᾿Ιόδα, ἃς ὑπερεῖδες, τᾶτο ἑδδομηχοςὸν ἔτος. 

Καὶ ἀπεχρίϑη Κύριος παντοχράτωρ τῷ ἀγγέλῳ τῷ λαλξντι ἐν ἐμοὶ ῥήματα χαλὰ χαὶ λόγες πα- 

οραχλητιχός. Καὶ εἶπε πρὸς μὲ ὁ ἄγίελος ὁ λαλὼν ἐν ἐμοὶ, ᾿Ανάχραγε λέγων, Τάδε λέγει Κύριος 

«ταντοχράτωρ, Ἐζήλωχα τὴν Ἱερουσαλὴμ χαὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέγαν, Καὶ ὀργὴν μεγάλην ἐγὼ 

ὀργίζομαι ἐπὶ τὰ ἔϑγνῃ τὰ συνεπιτιϑέμενα, ἀνθ᾽ ὧν μὲν ἐγὼ ὠργίσϑην ὀλίγα, αὐτοὶ δὲ συνεκ. 

12. 

ἔϑεντο εἰς χακά. Διατῶτο τάδε λέγει Κύριος, Ἐπιςρέψω ἐπὶ Ἱερεσαλὴμ ἐν οἰχτιρμῷ, χαὶ ἃ οἷ- τ6. 

χύς μου ἀνοικοδομηϑήσεται ἐν αὐτῇ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, χαὶ μέτρον ἐχταϑήσεται ἐπὶ 

Ἱερουσαλὴμ Ἔτι" χαὶ εἶπε πρὸς μὲ. ὁ ἄγ[ελος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, Ἔτι ἀνάχραγε λέγων, Τάδε λέ- 17. 

γει Κύριος πταντοχράτωρ, “Ἔτι διαχυϑήσονται “πόλεις ἐν ἀγαθοῖς, καὶ ἐλεήσει Κύριος ἔτι τὴν 

Σιὼν, χαὶ αἱρετιεῖ τὴν Ἱερουσαλήμ. Καὶ ἦρα τὰς ὀφϑαλμές μου, χαὶ ἴδον, καὶ ἰδὲ τέσσαρα χέ- 

ρᾶτα, Καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἄγίελον τὸν λαλᾶντα ἐν ἐμοὶ, Τί ἐςι ταῦτα Κύριε; χαὶ εἶπε πρὸς. μὲ, το. 

Ταῦτα τὰ χέρατα τὰ διασχορπίσαντα τὸν ᾿Ιόδαν, χαὶ τὸν ᾿Ισραηλ, χαὶ Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἔδειξέ 

μοι Κύριὸς τέσσαρας τέχτονας. Καὶ εἶπα, Ἢ ὅτοι ἔρχονται “ποιῆσαι ; χαὶ εἶπε, Ταῦτα τὰ χε. 

ρατα τὰ διασκχορπίσαντα τὸν ᾿Ιέδα καὶ τὸν ᾿Ισραὴλ κατέαξαν, χαὶ ἀδεὶς αὐτῶν ἦρε χεφαλῆν' χαὶ 

ιϑς, 239, 310, 311. καὶ Ψαροὶ ὅζο. δὰ ἔπη. σοη1.} καὶ ποικίλοι, καὶ 
λευχοῖ, και ψαροι 62, δ8ό, 147. καὶ λευκοὶ, καὶ ποικίλοι ΟΙηρὶ. εἰ 

υαγῖὶ, εἰ αἰδὶ, Ἡϊΐετοα. καὶ ποικίλοι] αὶ Ασιῃ. ΕΔ. Βτεάεποδπιρ. 

λευκοί ) καὶ λιμοι 68. 
1Χ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 22, 36, 42, ςι,62, 86,0, 147,18» 238. 

Τί ὅτοι Κύριε] τί εἰσιν ὅτοι Κύριέ μου Ατηι. Ἐά, καὶ εἶπε πρὸς μὲ] 

α τρὸς μὲ Ογτ!!}. ΑἸεχ. ἱν. 7323. ὁ ἄγίελος--ρὸς μὲ ἴῃ σοπι. [64ᾳ.] 
αοὐτῃ ἰηϊεσιηεὰ. τού. ὁ λαλῶν] ὁ λέγων 87,410. Ἐγὼ δείξω σοι] 

. ὃ 
και 

. ἐγώ σοι δείξω 130, 311. Οοπιρὶ. καὶ δείξω σοι Ατπι. ἘΔ. τί ἐξι 
ταῦτα] τί εἰσιν ὅτοι οπλπεβ Οὐάϊοαβ ϑογρὶϊ, 

Χ. ὃ ἐφεςηκὼς} ὁ ἐξηχκως 130. α 311. ὁ ἀφερηχὼς ΑΙά, τῶν 

ὁρίων} τῶν δυο ορεῶν 2.30. ὃς ἐξαπίςειλε] ὃς ἐξαπεξαλκε Χ]], 23, 40, 
τού. ΑἸΙεχ. ταεριοδεῦσα!] ῥγοοτηῖτε, τε ΧΙ, 26, 36, 40, 42, 49, τού, 
198, 233. Οομιρὶ. Αἰεχ, τὴν γῆν] ργϑιηΐϊτ. τᾶσαν ΑἸά. “ 

ΧΙ. Καὶ ὠπεκρίϑησαν] κα καὶ ος, 18. Κυρίου] α 311. τῷ 
ἐφεςῶτι τῶ ἐφεςηκχοτι 45, (62. ἴογ. ἐφεςικωτι) 87, 147. τῷ ἄφεςῶτι ΑΙΑ. 
καὶ εἶπον] καὶ εἶπαν Χ1ΠΙ, 23, 49, 130, 233, 311. Οομηρὶ. Αἰεχ. και 

εἰπε τοό. Περιωδεύσαμεν] τεριωδευκαμεν 26, 49, τοό. Οοτηρὶ. ΑἸεχ. 
τυῶσαν τὴν γῆν] τὴν γὴν τρᾶσαν 22, 56, 36, ξι,9ς, τ8ς, 238. α τα- 
σαν 62, 86, 147. Οοτηρί. Ῥτοοορ. ἰπ (δῖ. Νῖς. ἴοῃ,. ἐϊ. Ρ. 807. 
ἡ γη] ἐγπασα (υϊ νἱἀείιτ) ἡ γη 62. 

ΧΙ. Καὶ ἀπεκρίϑη! αὶ καὶ ος, τϑς. 
νι οὔπὶ ἱηίετπηοά, 24οθ. Κύριε πσαντοκράτωρ] Κυριε τσαντοχρατορ ξΙ, 

410. ΑἸμδη. 1. 294. οὐ μὴ ἐλεήσῃς] οὐ μη ελεησεις 40, 42, 310,311. 
Αἰεχ. Ογη!!. ΑἸεκχ. 1. ῥαγί, 11, Ρ. 363. εἴ αἱ]. οὐ μη ἐλεήσει 62. 
τὰς] κατα τας 2111. καὶ τὰς πόλεις Ἰάδα] και τας τολεις τῆς ἴου- 

. δαιας 4ο6. ἃς ὑπερεῖδες) ἃς υπεριδὲς 310, 311. ΑἸεχ, ΟΥτ]]1, ΑΙεχ. 
ἢ, τς. αἷς ἐϑυμώϑης Οομρί. φείόες ἰγαίμε ες ἢ Ηϊΐετοη. Ὑυϊρ. 

ΧΠῚ. Κύριος ᾿ταντοκρώτωρ] α 240. α παντοκράτωρ Οοπρρὶ. 
ΟἸγίοί. νἱ. 413. τῷ ἀγγέλῳ"--ἐμο}} πρὸς τὸν ἄγίελον τὸν λαλᾶντα 
ἐν ἐμοὶ ΟΠ γίοίξ, 1. εἴ. τῷ λαλᾶντι ἐν ἐμοὶ] ὃς ἐλάλει μοι (ῆο πῆ) 
Απῃ. Μ85. Απῃ. Ἑά. ῥήματα καλὰ] ῥήματα παρακλητικῶὼ ΟἸγγίοῖ,. 
ἴος. οἷϊ, καὶ λόγες] α καὶ Οοιηρί. καὶ λόγους τταρακλητικές] 
-σαρακλητικά ϑῖαν. Οἰΐτος. 

ΧΙΨ. Καὶ εἶπε---λέγων] καὶ ουὐπι ἱπίεγπιθά, 240. 
αἀνεκραγε ο4,) 185. αναχέχραγε31ο.Ἁ. Ἐξζήλωκα] εζηλωσα 452, 311. 
Ογη!. ΑἸεκχ. 11. 1ς. τὴν Ἱερουσαλὴμ)} τὴν Σιων 22, 36, ςτ, 62, 86, 

9ζ») 114, 147) 18ς, 228. καὶ τὴν Σιὼν] καὶ Ἰερουσαλημ 22. καὶι 

τὴν Ἱερουσαλημ, 26, ςι, 62, 86, ος, 114, 147, 18 ς, 228. λον μέ- 
γαν] λ.49. 

ΧΥ. Καὶ ὀργὴν μεγάλην] καὶ οργη μεγαλη 22, 36, ς1) 95) 18ξ, 
238. καὶ ϑυμὼ μεγαλω 42. Οοτηρ]. ΟΥη}}1. ΑἸοχ. 1. οἷς. (ΟΕ ἢ. 216, 
εἰ 41.) ἐγὼ ὀργίζομαι] ἐγω οργιζωμαι 26... ἐγω (αάϊογ. 80 αἷ. τι.) 
36. ἐπὶ τὰ ἔϑνη] ἐπι παντὰ τὰ εϑνὴ 230. Οὐ], ΑἸεχ. ἰϊ. 884. 

πασῶ 

᾿ 
Καὶ 

᾿Ανάκραγε] 

..»λ 230; 

Καὶ ἀπεκρίϑη---καὶ εἶπε]. 

τὼ συνεπιτιϑέμενα } -ἰ- υμιν 40. (228. Τυρτὰ 1ἴπ. Ὁ 41. η2.)} -Ἐ ἐπ᾽ αὖ. 

τὲς Ατηι. Μ8. Απη. ΕἘά. -Ἐ μοι 8[αν, Οἷἶτορ. ὄνϑ᾽ ὧν μὲν ἐγὼ] 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐγω μὲν ΧΙ], 22, 23. 26, 36, 40, 42, ςτ) 62, 86, ος, τού, 130, 
147, 18ς, 228, 238, 311. Οοπηρὶ. ΑἸεχ. α εγω (ροῖξεα δἀάϊε, 40 8]. 

τι.) 36. κ μὲν 87, 97. 310. μὲν ἐγὼ ὠργίσϑ.. ὀλίγα] ἐγὼ μὲν τσαρ- 

ἔδωκα αὐτὲς εἰς ὀλίγα ΟἸΠιγίοίξ. χ. ὁο4. ὀλίγα] ολίγον 1320. αὐὖ- 
τοὶ δὲ συνεπίϑεντο) αὐτοι δε συνεπετιϑέντο 97, 228, 310. Αἰά. Ογη!!. 
ΑἸεχ. 111. 221. 

ΧΥ͂Ι. τάδε λέγει Κύριος} -“ τταντοκρατωρ 42. ΑἸεχ. ᾿Επιςρέψω) 
ἐπιςρεψατε 53. - ἔτι Θοοτς. ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, 19] ἐν Ἱερουσαλήμ 
22, 36, ξι, 228, 228. ἐπὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ 62. εἰς ἱερουσαλημ, 130. 

καὶ ὃ οἶκός μου] κα μου 311. -Ἐ ἄνωθεν 2 Οοάϊςε5 δεγεῖϊ. 
ἐν αὐτῇ} αὶ 130, 230, 311. Αγ. Μ5. Αστῃ. Ἐά, καὶ μέτρον ἐχτα- 

ϑήσεται] καὶ μετρον ἐκτεϑήσεται 11]. 
ΧΥΠΙ. Ἔτι 15] α 87, 97, τοῦ, (228. δάάϊΐτ, ἔργα 11π.} 210, ΑἸά. 

Ηἱεγοη. Ατγπι. Μ5. Αγ. Εά. ἬἜἜτι τ᾿ -ἐν ἐμοὶ] α οὑπὶ ἱπίοπηθά. 

Οομρὶ. καὶ εἶπε---λέγων] αὶ οὐπὶ ἱπιογηγεά. 240. πρὸς μὲ] α 233: 

Ἔτι ἀνακραγε) κα ετι ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 49, ς1, 62, 01) 98, τού, 

130) 147, 18ς, 198, 233, 238, 239, 311. Αἰεχ. Απη. Μ8. Αἰτη. Ἑά. 

αν. Οἴἶτος. ετι ανακέχραγε31ο. Κύριος ταντοχῤ.] ὁ ταντοκχρᾶ- 

τωρ Αἰά. Ἔτι διαχυϑ.1 α ἔτι Ατσην. Ἐά. πόλεις ἐν ἄγαϑοῖς} ργῶ- 

πὶ. αἱ ΧΙ]. ἔτι τὴν Σιὼν] κα ετι 23, 62, 86, 147. Δπη. Μ8. Ατηιϊ. 

ἘΔ. καὶ αἱρετιεῖ} - Κυριος ΧΙ], τοό. (ΑἸεκ. ἱπῖεῖ ππς05.) -Γ ετι 

Κυριος “6. εἰΐρεῖ αὐλες Ἡϊεοη. ψυΐρ. τὴν Ἱερουσαλήμ} ἢ 

ετι (Χ11. τηᾶῦρ. 22, 23, 36, 40, 42, ς1, 86, 9ς, 97. 130, (147. ἐΧ σοΥ. 

τι. τες.) 1τ8ς, τοϑ, 228, 233, 238, 310, 311. ΟΟπρ}. Απ. Μ58. πη. 

Εὰ. ργϑπιῖτῖ. ἐπὶ ό62. -Ἐ ἔτι ΑἹεχ. : 
ΧΥΙΠΙ. καὶ ἴδον] καὶ εἰδὸν 22, 26, 36, 49, ξ1» 945 (τού. ἔς ἵεην- 

Ρετ) τβς, 228, 233, 238, 310. ΑἸά. καὶ ἰδδ] κα 97, 130, 311: 
ΧΙΧΣΧ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὲν 36. καὶ εἰπὸν 42, 1, 62, 86, 9, 147) 

ιϑς, 238, 239, 311. καὶ τὸν Ἰσραὴλ] δἀίοτ, πιᾶῦρ. ἃ Ργἤπιᾶ πη. 95. 

καὶ Ἱερουσαλήμ) α ΧΙ], 26, 42, 40, τού, 130, 198, 233) 240, 311. 

. Ἀχῃ, Εά. καὶ τὴν Ἱερουσαλὴμ, 22, 36, ς1, 62, 86, ος, 147, 185; 238. 

Οοπιρὶ. Βιαθεῖ ἴῃ οδιαγαέϊ. τηϊπούε Αἰεχ. 
ΧΧ. Κύριος τέσσαρας] καὶ τεσσαρας 310. 
ΧΧΙ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 22, 36, 42, ς1, 62, 86, 03, 147» τς, 

238. ποιῆσαι) -- Κυριε 36, ς1) ὅ2, 8ό, 93. 147, τ8ς, (28. ἔργ 

11π.) “28. δῖαν. Οἴτορ. καὶ εἶπε] - προς με ΧΙ], 96,.43, 49, τού, 

233) 240. (Αἴεχ. ἰμΐετ ὑπςο5.)} τὸ Οοάϊοεβ ϑεγρῖ. χαν εἰτον 86. 

Ἔ πρὸς μὲ λέγων Οοπιρ!. δάϊογ. μοι ἐχίτα ]ἴη. ργπιᾶ Π|. Ἀπ. Μδ. 

α καὶ Ατηι. Ἐά. τῶ διασκορπίσαντα ] οπιϊτοτ ῥ 147. τὸν Ἰόδα] 

τὸν ἰπδαν ΧΙ], 22, 23, 26, 40, 519) 62, 95. 1ού, 147» 185, 228, 

310, 311. ΑΙεχ. καὶ τὸν Ἰσραὴλ] καὶ τὴν Ἱερουσαλήμ 62, 147: 

Ροπὶς τὸν Ισραηλ [ϊαϊπιὶ ροίξ κατεαξαν ος. 18ς. κατέαξαν] ΡΓ2- 



ΚΕΦ. Ὶ. 

10. 

12. 

"“ερίεγα Ηϊετοι. 

ΖΑΧΑΡΊΙΑ Σ. 

ῳ “2 ες ἢ» “γι .Ξ..νΝ 9 τ “- ΄ ΄ ὩΣ 7 ἐξήλθοσαν ὅτοι τ ὀξῦναι αὐτὰ εἰς χεῖρας αὐτῶν, τὰ τέσσαρα κέρατα, τὰ ἔϑνη τὰ ἐπαιρόμενα 
΄ 353 ἈΚ Ν ἰφιν ἰδ ΄ 3 ΄ 

χέρας ἐπὶ τὴν γὴν Κυρίου, τ διασκορπίσαι αὐτήν. 

ΚΑῚ ἦρα τὰς ὀφϑαλμές μα, χαὶ ἴδον, καὶ ἰδὲ ἀνὴρ, καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτῇ σχοινίον γεωμετρικόν. 
Καὶ εἶπα πρὸς αὐτὸν, ΠΒ σὺ «πορεύῃ ; χαὶ εἶπε πτρὸς μὲ, Διαμετρῆσαι τὴν Ἱερεσαλὴμ, τῇ ἰδεῖν 

πηλίχον τὸ «“λάτος αὐτῆς ἐςι, χαὶ πηλίκον τὸ μῆχος, Καὶ ἰδὲ ὁ ἄγίελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ εἷςἤ-- 

χεί. χαὶ ἄγ[ελος ἕτερος ἐξεπορεύετο εἰς συνάντησιν αὐτῷ, Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν, λέγων, Δράμε, 

καὶ λάλησον πρὸς τὸν γεανίαν ἐκεῖνον, λέγων, Καταχάρπως χατοικηϑήσεται Ἱερασαλὴμ ἀπὸ πλή- 

ϑους ἀνθρώπων χαὶ χτηνγῶν ἐν μέσῳ αὐτῆς: Καὶ ἐγὼ ἔσομαι αὐτῇ, λέγει Κύριος, τεῖχος πυρὸς 
χυχλόϑεν, χαὶ εἰς δόξαν ἔσομαι ἐν μέσῳ αὐτῆς. Ἂ ὦ φεύγετε ἀπὸ γῆς Βοῤῥὰ, λέγει Κύριος" 

7. 9 ρὸ 5 ἢ πὰ “κα ον 

διότι ἐχ τῶν τεσσάρων ἄνέμων τ δρανγξ συνάξω ὑμᾶς, λέγει Κύριος, Εἰς Σιῶν, ἀνασώζξεσϑε οἱ 

χατοίχϑδντες συγατέρα ᾿Βαξυλῶνος. Διότι τάδε λέγει Κύριος «“αντοχράτωρ, ᾿Οπίσω᾽ δόξης ἀπ- 
7’ »,΄ ΝΙΝ» Ν 7 ΩΝ »Ὶ“ ῥᾳ 

ἐςαλχέ με ἐπὶ τὰ ἔϑνη τὰ σχυλεύσαγτα ὑμᾶς, διότι ὁ ἀπ]όμενος ὑμῶν ὡς ὁ ἀπ]όμενος τῆς χόρης 
: 295 οΥΟ ΈΣΞΞὼ ᾽ ἰδὲ ἐνὼ ἐ ’ Ν, “ἢ 3 ΕΝ “, »ν» Ὸ ρ, 

τῷ ὀφϑαλμξ αὐτῇ. Διότι ἰδὲ ἐγὼ ἐπιφέρω τὴν χεῖρά μΒ ἐπ᾿ αὐτὰς, χαὶ ἔσονται σχῦλα τοῖς δα- 
΄ . ο .. ; “ ᾿ . - 

λεύουσιν αὐτοῖς, χαὶ γνώσεσθε ὅτι Κύριος “σαντοχράτωρ ἀπέξαλχέ με. Τέρπου χαὶ εὐφραίνου 
ὔ Ν ΄ 95ἈΝ 9» ΝἊἉ.ΜΨ - 3 

ϑύγατερ Σιὼν, διότι ἰδὲ ἐγὼ ἔρχομαι, χαὶ χατασχηνώσω ἐν μέσῳ σδ, λέγει Κύριος. Καὶ χατα- 
τ φΡ Ψ ᾿ ΝΟΣ Ν Ν, ΄ ρ᾿ ρ᾿ Ν 

φεύξονται ἔϑνη πολλὰ ἐπὶ τὸν Κύριον ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, καὶ ἔσονται αὐτῷ εἰς λαὸν, καὶ χατα- 
ὔ 3 ΄ ΄ 6 2 

σχηνώσουσιν ἐν μέσῳ σου, χαὶ ἐπιγνώσῃ ὅτι Κύριος «πταντοχράτωρ ἐξαπέςαλχέ με πρὸς σέ. 
- ως ΚΞ ΄ .. 9» “ ε Σ ᾿ 

Καὶ χατακληρονομήσει Κύριος τὸν Ἰούδαν τὴν μερίδα αὐτῷ ἐπὶ τὴν ἁγίαν" καὶ αἱρετιεῖ ἔτι τὴν 

γαϊτῖ, χαὶ 130, 311. κατηξεν 438. καὶ ἐδεὶς αὐτῶν] καὶ εδὲν τετων 
233. ἦρε κεφαλήν] ἡρε κεφαλῇ 310. - αὐτῇ Ατηγ. Μ5. Ατηι. Ἐά. 
καὶ ἐξήλθοσαν ὅτοι] καὶ εἰσηλϑὸν δτοι ΧΙ], 26, 40, τοό, 114, 198, 
233. ΑΙεχ. καὶ εἐξζηλθοσαν αὐτοι 22. καὶ ἐζηλϑὸον ὅτοι 23) 42, 49, 
ξι, ὅ2, 86, 130, 147, 239, 311. (ΟμηρΙ. καὶ ἐζηλθὸον αὐτοι 16, 87, 

οΙ, ος, 97, τϑς, 228, 238, 310. τὼ ἔϑνη] -᾿ ἐςὶ 42. ται, 310. 
ἔϑνη εἰσιν ΟΟΠΡΙ. 
α κέρας (ςτ. δάίοτίρξ. Ὁ αἱ. πὶ.) 240. λ τὰ Οοπρὶ. ἐπὶ τὴν γὴν 
Κυρίου] ἐπι τὴν γὴν τε Κυριξ 40,49. τὰ διασκορπίσαι αὐτήν] α τε 
49. τῇ διασκορπίσαι αὐτές. Ατπι. Μ5. Αγη. Ἐά. 

Ι. καὶ ἴδον] καὶ εἰδον 26, 40, ςι, 62, 86, ος, 97, 147, 18ς, 228, 
233,310. ΑἸά. καὶ ἐν τῇ χειρὶ αὐτ] καὶ ἰδὲ ἐν τῇ χειρὶ αὐτξ 311. 
σχοινίον] σπαρτίον ΟΟπΊΡ]. Οτερ. Νγῇ: 1. 703. 

11. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 22, 36, 42, ξτ, 62, δ6,ος, 1479 18ς, 238. 

ΠΣ σὺ πορεύῃ} τα πορενες 147. κα σὺ Οοπῃρὶ. Διαμετρῆσα!) δια- 

μετρισαι 46. ργαιπηἶττ. τῷ Οοπιρὶ. τὰ ἰδεῖν] α (4 οτῖρί. πιᾶγρ.) 07. 
καὶ ἰδεῖν 311. καὶ εἰδεῖν Οοπιρί. τοηλίκον 19] πηλίκον μέτρον Ατηι. 
Μ5. Απὸ. ΕἘά. πηλίκον τ ---σηλίκον 29] α δἰζογις. συγ ἱπιογαγοά. 

62. τὸ τλᾶτος αὐτῆς) τὸ τλᾶτος αὐτο (ςοῖτ. αὐτῆς ΠΊ. Τ6ς.} 147. 

ΠῚ. ὁ ἄγ[ελος] α ὁ 147. ἐν ἐμοὶ] α ἐν Ατβδη. 1, 829. εἰφήκει] 
Ρτατηΐττ. χωρίον λαξόμενος (ἐρεῖ ἐδαθαη) Αττι. Μ5. Ατσπι. Ε4.  ἀγίε- 
λος ἕτερος] τ. ΟὐπρΙ. εἰς συνάντησιν αὐτῷ] εἰς ἀπαντησιν αὐτε 

ΧΙ], 40, τού, 233) 240, 310. Αἰεχ. εἰς ἀπαντησιν ἀντω 26, 40, 42. 

Οομηρ!. Ογη]}. ΑἸεχ. ἵν. 73. εἰς συναντ. αὐτὰ 68, 87,01, 97». 228. Αἰ. 

ΙΝ. λέγων] κα Οοπηρὶ. Ατην. Μ5. Ασην. Εά. 

ἐκεῖνον] τορος τὸν νεάνισχον ἐκεῖνόν 22) 36, ς1, Ος, 114, τϑὃς, 228, 238. 

α τὸν Οομηρὶ. κατακάρπως] καταάχαρπος (ΧΙ]. εχ οοττ.) 26, 40, 42, 

87. 97. τοό, 147» 228, 310, 311: Οουρὶ. ΑἸά. Ογτ!!. ΑἸεκχ. Ἰος. οἰξ. 

κατακώρπως δες. δὰ ἤη. φΟτ,. 7 καὶ ἐν πλατείαις 
καϑήσεται Ἱερουσαλὴμ ἐν τλήϑει ἀνθρώπων καὶ κτηνῶν ἃ ἔσονται ἐν 

μέσῳ αὐτῆς. ]άςοῦ. ΝΙΠΡ. Ρ. 393. κατοικηθήσεται] κατοικισϑησε- 
ται “6, (62. ἴετ. κατοικησϑήσεται) τιο6ό. Ἱερουσαλὴμ] ἡ γὴ 23. 

ἀπὸ πλήϑους] υπο πληϑοὺυς 42. ἐν μέσῳ αὐτῆς] ῥτειηϊττ. των (ΧΙ, 
πιᾶγ.) 22, 26, 36,42, ςτ9. 62,0; τού, 147. 18ς,233,238, 240. ΟΟΠΊΡΙ. 

ΑΙεχ. Ογτῖ!!. ΑἸεκ. 1. οἷς. ἐν μέσω αὐτοῖς 130. τῶν ἐν αὐτή 108.᾿ 
ν. Καὶ ἐγὼ ἔσομαι] καὶ ἐσομαι ἐγω 56. λέγει Κύριος} φησι 

Κυριος ΧΙ], 26, 49, τοό, 198, 233. ΑἸοχ. τεῖχος] τοῖχος 86. ἔσο- 

μᾶ!] κατοικήσομαι Αττη. Μ8. Ατπι. Εά. ἐν μέσῳ αὐτῆς] ἐν μεέσω 

αὐτῶν ΤΙ, 42, 49. τού. 

ΝΙ. Ὦ Ὁ ὦ φεύγετε] ὦ ὦ {επηεὶ τδηίιπῦ 62. Ατηι. Μ58. ΟἹ, ὅ, ὁ, αὶ 

Ηϊειοη. αὦ ὦ ϑ8ῖαν. Οἴτορ.. ὠπὸ γῆς Βοῤῥὰ] εκ γῆς Βορρα ΧΙ], 

40, 1908, 233. ΟΥΠΙ; ΑἸεχ. 1, 222. απὸ τῆς Βοῤρα ὅ2, ο7. ΑΙά. 

α Βορρῶ 239. ἀπὸ προσώπου Βοῤῥῷ Ατπι. Εά. διότι ὅς. κ( δη. 

ςοπΊ.} α Ογεῖ!]. ΑΙεχ. 1. οἰ, ἐκ τῶν---ὐμᾶς εἰ εἰς τὲς τίσσαρας ἀνέμες 

οι. ΙΝ. 

πρὸς τὸν νεανίαν 

τὰ ἐπαιρόμενα κέρας] τα Ἐπερχομενα ερας 2 3: 

διεσχόρπισα ὑμᾶς σοῦ. ΝΙΠΌ. Ἰ. οἶξ. 
ΝΙ. ἀνασώζεσϑε] Ργαετηϊτε, ἐρχόμενοι Ατηι. ἘΔ. Βτιεάδηςδιηρ. 

οἱ κατοικδντες κα οἱ ΟΟτΡΙ. 
ΝΠ. Διότι τάδε λέγει] ὃ (Π.) ταδὲ λέγει 130. 

411. ἦσκε επίη ἀϊεῖ: Ἡϊετοῃ. 

οτι τᾶδε λέγει 
ἀπίέςαλκέ με] εξαπεγαλκε με 40, 42. 

Οομρ!. Κύριος Ατηι. Εἀ. πιᾶγξ. σχυλεύσαντα ὑμᾶς] χυκλευ- 

σαντα ὑμας 49. διότι ὁ] α διότι ΑΙ4. καὶ ἔγαι ὁ Ογη]]. ΑἸεχ. 
ἰ. 2790. ὁ ἀπΊ]όμενος ὑμῶν] α ὁ 62, 147. αἴο8. ὡς ὁ ἀπἸόμενος] 
ὡς ἅψητε Ατηγ. Μ5. Απη. Εά. 
ὀφϑαλμξ αὐτῷ} αὐτῷ 310. 

ΙΧ. Διότι ἰδὲ ἐγὼ] οτι ἰδου εγω 26. α ἰδου ος, ι8ς. δῖαν. Οἴἶτορ. 
ἔτεος φρο Ἡϊετοθ. τοῖς δελεύεσιν αὐτοῖς] τοις δουλευσασιν αντοις 26, 

40, 42, 49, 87, 91) 97, τού, 228, 233, 310. Οοπηρὶ. Αἰεχ. Εὐεῦ. 
ει). Ενδηρ. Ρ. 281. τοῖς σχυλενουσιν αὐτοις 62. τοι σκευλεγου- 

σιν αυὐτους 86. τοις σκυλευσασιν αὐτοὺς 130, 310. τοις σχυλευ- 

ουσιν αὐτὰς (οχ σοῖτ. Πι. Τες.) 147. τοῖς σκυλευσούσιν αὐτοῖς 230. 
τοῖς δελεύσουσιν αὐτοῖς ΑΙά. καὶ γνώσεσϑε) καὶ ἐπιγνώσεσθε 42. 
καὶ γνώσονται 40θ. ὅτι Κύριος ταντοκράτωρ] διοτι Κυριος πταντο- 
κρατωρ ΧΙ], 40, τού, 198, 233. Οοπιρὶ. ΑΙεκ. ἀπέρσαλκέ με] απ- 
ἐξείλε μὲ “ὅ, 40, 198, 233. εξαπεξαλκε μὲ 40, 42. (ὈπΊρ]. Ευϊεῦ. 
Ῥεπι. Ενδησ. 1. οἷξ, 

Χ, Τέρπου] τρεπὸν 310, 311. Αἰεκ. χαῖρε 1α Εἴη. Μ. Ρ. 282. 
Εὐΐεδ. Ῥεπι. Ενδησ. Ρ. 2ς2. Αγπ), Μ8. Ατπι. Ἐὰά. καὶ εὐφραίνου] 

σφόδρα Οοάεχ ὑπιι5 5εγρὶ!. ᾿διότι ἰδὲ] ὅτι ἰδὲ 7Τυπίπ. Μ. 1. οεἷξ, 
Ογη]]. ΑΙοχ. ἷν. 829. α ἰδὲ δαν. Οὗτος. ἰδὲ ἐγὼ ἔρχομαι] λ ἐγὼ 
26, 16, 409. 62, 87, οι, 97. τοό, 228, 310. ΑΙ4. δὲ καὶ τρχομαι 233. 

α δὰ 240. δδθεῖ ἐγὼ ἱπ ομαγαέξ. πη. Αἰεχ. λέγει Κύριος] Ἔ ταν- 

τοχρατωρ 33. 
ΧΙ. Καὶ καταφεύξονται] καὶ προρεϑήσονται ]7υΠίη. Μ. 1. εἷξ. 

ἐπὶ τὸν Κύριον] τρὸς Κύριον ΤιΙέη. Μ.]. εἰς. ὡρὸς τὸν Κύριον Ογή]!. 
ΑἸεκ. 1. οἷς. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ} αὶ τῇ 35. Εὐυΐεῦ. Ὅεην. Ἐνδῃρ. 
Ρ.ότ. Αἴμβαη. ἱ. οογ. (ΟΠ, 1. 915.) καὶ ἔσονται αὐτῷ] καὶ ἔσονταί 

μοι Τυπίη. Μ. Ἰος. οἷξ. καὶ κατασχηνώσουσιν] καὶ κατασχηνώσω 

ΟοπΡρὶ. 7υΠίη. Μ. 1. οἷς. Ογτῖ!!. ΑἸοχ. νὶ. ραγῖ. 1. Ρ. 282. καὶ κατα- 

σκηνώσει ΤἬεοδογεῖ. ἱν. 977. καὶ ἐπιγνώση] καὶ γνωσὴ 22, 36, ς, 
(62, 147. δχ σοττ.) ος», 18ς, 228. Εὐυΐεδ. Τεπη. ἔνδῃηρ. Ρ. 51: Ατδδη. 
ἢ. 241. Ογτη!. ΑἸοχ. 1. εἶς. Ρ. 287). ὙΠεοάοτεῖ. 1. εἶτ. καὶ γνώσονται 
Τυπίη. Μ. 1. οἷς. τταντοχρώτωρ] τῶν δυνάμεων Τυξίη, Μ. 1. εἰς. 
ἐξαπέςαλκέ με] ἀπεραλκε με 310. Αἰεχ. Γυδίη, Μ. 1. εἰ. ἐξαπέςειλέ 

με Ονη!]}. ΑἸεχ. ν. 379. 

ΧΙ]. τὴν μερίδα αὐτα] ργαπιῖῖ. καὶ 40, 68, 86, 87, ο1, ο7. τού, 

147; 228, 310, 311. ΑΙά. (ΑἸεχ. ἱπῖεγ υηςο5.) [υΠῖη. Μ. 1. οἶζ, ἐπὶ 

τὴν ἁγίαν] ἐπι τὴν γὴν τὴν ἀγιαν ΧΙ], 26, 40, 42, 40, 87,91ν07,), τού, 

108, 228, 233, 310, 311. ΟΠΊρΡ]. ΑἸά, ̓ ΑΙἰεχ. 7υΠῖι. Μ. 1. οἷτ, Αγπι. 

Μ5. Ατηι. Εἀ. Θεογρ. 8ϊαν. Μοίᾳ. - γὴν 22, 36, ςι, 86, ος, 147, 

Ζ 

ζω ᾽ ; ΄“ 

τῆς κόρης] ἃ τῆς 62), 147. τοῦ 



7ΖΑΧΑΡΊΙΑΣ. , 

αὐτϑ. 

Ζ΄ ἴων ΄ εἐ ὁ. δ ΄ » - Φ' 

ΚΑΙ ἔδειξέ μοι Κύριος τὸν Ἰησᾶν τὸν ἱερέα τὸν μέγαν, ἑςῶτα πρὸ προσώπου ἄγγέξλου Κυρίου, τ. 

Ἱερουσαλήμ. Εὐλαξείσϑω πᾶσα σὰρξ ἀπὸ προσώπξ Κυρίε, ὅτι ἐξεγήγερται ἐκ νεφελῶν ἁγίων 
ΚΕΦ, ἢ], 

13. 

ΚΕΦ, 

ΠῚ, 

2 ρ 9 “Ὁ “"» ρ 9 Ὁ δ ἢ» ΄ 

καὶ ὁ διάξολος εἱςήχει ἐκ δεξιὼν αὐτὸ, τὸ ἀντικεῖσθαι αὐτῷ. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς τὸν διάξο-. 2. 

ν 9 “Ἃῳῃ ΄ 2 Ν ΄ Νν 2 ΄ ΄ 3 ν εὉ ΄ “.. ε 

λὸν, Ἐσιτιμήσαι Κύριος ἐν σοὶ διάξολε, καὶ ἐπιτιμῆσαι Κύριος ἐν σοι ὁ ἐχλεξάμενος τὴν Ἵερου- 
7 3 ΕΣ μέμν ε ὃ Ν 3 ΄ 2 ΄ ς Κ, Ν Ἶ ΤῸ Ψ 39 ὃ δι ΄ ε ε 

σαλήμ' οὐκ ἰδὲ τᾶτο ὡς θαλος ἐξεσπασμένος ἐκ πυρός; Καὶ ᾿Ιησὸς Ἦν ἐνθεόυμενος ἐμάτιᾳ ῥυ- 

ἊΝ 

παρᾶ, 
Ν ς« 7 ἈΝ ΄ ρ 3 ΄ " 2 (9 “-ςν "- Ν᾿ ὩΝ ε 2 Ν 

χαὶ εἰςήχει τρὸ προσωποὺ τΤ8 ἄγγελου. Καὶ ἀπεχρίϑη χαιὶ εἰπὲ Ὅρος τὸς ἐφζηχότας ὥρὺ 

Ζ΄ ᾽ς» ω 7 3 Ζ νι. “ ΩΝ, οἷ ΝΟ ΟΖ.» ὅεεσο ΡΣ δὺ 3 Ν Ἰδὲ ἀδή 

προσώπε αὐτᾶ, λέγων, ᾿Αφέλετε τὰ ἱμάτια τὰ ῥυπαρὰ ἀπ αὖτϑ' χαὶ εἶπε πρὸς αὑτον, δὲ ἀφή- 

ρηχὰ τὰς ἀνομίας σε’ καὶ ἐγδύσατε αὐτὸν ποδήρη, Καὶ ἐπίϑετε χίδαριν χαϑαρᾶν ἐπὶ τὴν χεφα- 

λὴν αὐτϑ' χαὶ ἐπέϑηχαν χίδαριν χαϑαρᾶν ἐπὶ τὴν χεφαλὴν αὖτξ, χαὶ περιέξαλον αὐτὸν ἱμάτια" 

χαὶ ὁ ἄγίελος Κυρίου εἱςήκει. Καὶ διεμαρτύρατο ὁ ἄγίελος Κυρίου πρὸς Ἴησδν, λέγων, Τάδε 

λέγει Κύριος πταντοχράτωρ, ᾿Εαν ταῖς ὁδοῖς μου ππορεύη, χαὶ ἐν τοῖς προςάγμασί μου φυλάξῃ, 

χαὶ σὺ διαχρινεῖς τὸν οἶκόν μ᾽ καὶ ἐᾶν διαφυλάσσης τὴν αὐλήν μδ, καὶ δώσω σοι ἀγαςρεφομένες 
᾿ ε 

ἜΡ ον ΄ δ Ν οι 

ἐν μέσῳ τῶν ἑςηχότων τέτων. “Αχδε δὴ Ἰησῶξ ὁ ἱερεὺς ὁ μέγας, σὺ χαὶ οἱ πλησίον σὲ οἱ χαϑήμε- 
7 Ν 2 ΝΝν Ν “ὦἉΨρ» 

γοι πρὸ προσώπου, διότι ἄνδρες τερατοσχύποι εἰσὶ, διότι ἰδὲ ἐγὼ ἄγω τὸν ὅδλόν μου ᾿Ανατολῆν. 
ο 2 “" δρ ἰ χὰ ς , 535 

Διότι ὃ λίϑος, ὃν ἔδωχα πρὸ προσώπε τῇ ᾿Ιησϑ, ἐπὶ τὸν λίϑον τὸν ἕνα ἑπ]ὰ ὑφϑαλμοί εἰσιν" ἰδὲ 

τβς, 238. τὴν αγιαν γὴν 62. ἐπ {ΕΥ̓Τά απδᾳα : Ἡϊεῖοη.. καὶ αἷρε- 

τι καὶ ἐκλέξεται 7υϊη. Μ. 1. εἶς. ἔτι τὴν Ἱερουσαλὴμ] ἐπὶ τὴν 

Ἱερουσαλὴμ τοῦ. Τυῆπίπ. Μαζί. 1. οἷζ. κα ετὶ 310. 

ΧΠΙ. Εὐλαξείσϑω] καὶ φοξήσεται Αττα. Μ55. (Ατην. Εἀ. 8]. καὶ 

εὐλαξείσϑω) τοᾶσα σὼρξ] στᾶσα γῆ Αται. Ευσβοίον. ὀπὸ προσ- 

ὦπου Κυρίου] απὸ τροσωπε αὐτξ 40, 87, 120, 210, 311. ὅτι ἐξζεγή- 

γερται] διοτι εξεγηγερται 26, 49, 68, το8, 228, 233. ΑἸά. ΑἸεχ. διοτι 

ἐγήγερται 40, 42. ὅτι ἐξεγέρϑη Κύριος Ογ}}. ΑἸεχ. ἢ. 7. ὅτι ἐξε- 

γήγερται δις. δὰ ἤη. οοπι.] α 87, (97. δάϊογίρ, τηιᾶγρ. 8Ρ αἱ. πι. ουπι 

διοτι ῥζὸ οτι) 310. ἐκ νεφελῶν] εκ νεφων ΟἹ. 

1. Καὶ ἔδειξέ μοι] καὶ εδειξε ἐμοῖ 147. κα μοι Αἰά. Κύριος] 

α Τυδίη. Μ. Ρ. 383. τὸν Ἴησδν]} α τον ΧΙ], 26, 40, τού, 198, 233. 

Οομρὶ. Τυβίη. Μ. 1. οἷς. Αἴμδη. 1. 948. Ἐπίερ. Ῥεπι. ἔνδπρ. Ρ. 197. 

μαδεῖ τὸν ἰᾳ οἰιᾶγ. τηΐη. ΑἸεχ. ἑςῶτα] εἐφεσωτὰ 4.2. Ῥγβθιηλττ. καὶ 130. 

πρὸ προσώπε] κα προ (αἀαϊε. πι. τες.) 22. ὠγγέλε Κυρίε] τα αγίελε 

τα Κυρικ 40. ΡΓΩΙΉΪ. τῷ 130, 311. αὶ Κυρίε Τυδίη. Μ. 1. οἷ. καὶ 

ὃ διαξολος] α ὁ Ἰυδη. Μ. Αἴμδη. ]. οἷξ, τὰ ἀντικεῖσθαι αὐτῷ] κα τα 

τού. Οοιηρὶ. βΒιαδεῖ τῷ ἴῃ ομαγδέξ. τηὶη. ΑἸεχ. τῷ ἀντικεῖσϑαι αὐτῷ 

Οἰΐρεη. 'ϊ. η86. ἀντικεῖσϑαι ἘλὲεΌ. Ἰεπη. ἔνδηρ. 1. οἷξ, 
11. Κύριος] α 240. 
ΠΙ. ᾿Ἐπιτιμήσαι] ἐπιτιμήσει Ὀϊάγη. ἀς Τιῃ. Ρ. ς7. 

σαι---διάβξολε] [πεγορεὶ εἰδὶ Τοπιίπως ἀϊαδοῖε : Οτίρεη. 1. ς. ἐπιτιμή- 
σαι Κύριος σου διάθολε δῖαν. Μοίᾳ. Κύριος τ᾿ - Κύριος 29} λ αἰτεῖ- 

υἷἵτ. ουπι ἱητοτηεᾶ. Τυπ. Μ. 1. εἰς. (Οἵ, Ρ. 310.) ΟἸει). ΑἸεχ. Ὁ. 73. 
ὁ ἐκλεξάμενος] ὁ ἐχδεζαμενος οτ. Τυ]Ἐπ. Μ. Ρ. 319. οὐκ ἰδὲ τοῦτο] 
ἐχὶ ἔτος Οοπιρὶ. Επίεδ. 1. οἷ, ποηπθ ὑβε Ἡϊεγοη. ἐκ ἄρα τᾶτο Ατηι. 
Μϑ8. (Αστι. Ἐά. αἱ. ἐχὶ ὅτος ἰδέ.) οὐ δὲ τᾶτο ἰδὲ ἐξὶν 5 Οοάϊςε5 8ετ- 
εἰ. ὡς δαλὸς} κως 23. Οοπρὶ. [υδίη. Μ. Ρ. 383. Ἐυΐεῦ. Ἰοο. οἷς, 
ὡς δαλὸς ὅτε. δὰ ἅπ. ςοπι.} ἐξεσπασμίένον ὡς δαλός; (οπῆϊι. Αροῖ. 

110. νἱ. ς. ς. 
ΙΝ. ἦν ἐνδεδυμένος] α ἦν 22, ς1, 238. τῷ ἀγγέλου] αγίελε Κυ- 

ριου (ΧΙ. ππᾶγρ.. δάϊοτῖρι. τΕ) 130, 311. Ἐύίς. 1. οἷς, ΑἸτη. Μ5. Ατπι. 
ἘΔ. -Ἐ Κύυριου 23. 230. 

ν. Καὶ ἀπεκρίϑη] κα 142. τορὸ τροσῶώπε αὐτῇ αὶ αὐτῇ Ευΐεῦ. 
Ι. εἰς. λέγων] α Ατπι. Μ8. Ατσῃι. Ἑβ, ᾿Αφέλετε] τεριέλετε Οοπῆϊε. 

Αροῖῆ. 1. εἶ, τὰ ἱμάτια τὰ ῥυπαρὰ] τὰ ρυπαρα ἱματιὼ 23. τὰ 
ῥυπαρὰ} τα 238. ἀπ᾿ αὐτῷ] α απ 130,311. δὲ---ἄνομ. σου] 

Εσοε αὐβεϊϊ α τ ἱπίφαίαίες μας. Ἡϊετοθ. ᾿Ιδὲ ὠφήρηκα] -Ἐ ἀπὸ σε 

22, 36, ς:, ό:, 68, 86, 87, 91, 9.59 97. [142 147, ι8ς, 228,5328, 240, 

410. ΑΙά. (ΔΙεχ. (Ὁ Χ ἴῃ οἰιαταξε. τη.) Αὐῃ. Μ8. Ασην. Ἑά4. ὅ8ϊαν. 

Οἴἶτορ. ἰδὲ ἐξειλόμην Οοἴηρ!. τὰς ἀνομίας σου] -ἰ- καὶ απὸ τῶν 
αδικίων σε 40. -Γ καὶ τας ἁμαρτιας σε περικαϑαριω 68, (87. τηᾶτρ.) 
97. 228, 210. ΑΙά. -Ἐ και τας αδικιας σου, καὶ εἶπεν 220. τῶς ἀδὶ- 

κίας σου ΟΟπρΡ!. - ἀπὸ σξ Οουτῖι. Αροῇ ]. οἷ. τὰς ἁμαρτίας 
σου Οτΐρεη. ἵν. 79. καὶ ἐνδύσατε αὐτὸν] α και 439. κ αὐτὸν 240. 
ποδήρη} τοδηρην 87. 

ΥἹ. Καὶ ἐπίϑετε] καὶ ἐπιϑὲν οι. ρερπηίτ, καὶ εἶπεν (οπρρί. 

Ἐπιτιμή- 

ἤ 
κι- 

δαριν 19] ῥγαδαλνῖτῖ, μετραν καὶ 22, 36, 40) 1; ὅς, 68, 8ό, ος, 97, 114) 

147, 18ς, 228, 238. ΑἸά. δ[4ν. Οἷἶτορ. μέτραν (ἴῃ τηᾶγρ. δαἀίοτῖρι.) 87. 

Ργδεπῖττ. καὶ Οοπηρὶ. κίδαριν---κεφαλὴν αὐτῷ 19] μιτραν καὶ χιδα- 

ριν ἐπι τὴν κεφαλὴν αὐτῇ καϑαρᾶν 240. καὶ ἐπέθηκαν] καὶ περιέθη- 

καν Οὐρὶ. καὶ ἐπέϑηκαν---κεφαλὴν αὐτὰ 251 ροηΐε Παῖϊίπι ροί 

ματιὰ, οὐτ μιτραν καὶ δηΐε κιδαριν 22, (36. τηᾶγρ. 8 α]. τη.) 1, 62, 

86, 147, 5.38, 240. ροηΐξ 1014. οὔ μιτραν καὶ 198. κα οὐτὴ [πἴεῖ- 

ταδὶ. 91) 228, 233, 311. Ευΐεῦ. ἰος. εἶς. καὶ ἐπέϑηχαν--ἰμάτια] 

κ οὰπὶ ἱπίεγπηεά, τοό. κίδαριν “5 --ἰμάτια]) κιδαριν ἐπι τὴν κεφαλῆν' 

κιδαριν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτε 526, κίδαριν καϑαρὼν 29] ῥγαπιῖτι. μι- 

τρᾶν και 68, ο7. ΑἸά. ϑίαν. Οὔτορ. καὶ περιέδαλον αὐτὸν] αὶ αντον 

26, 38. καὶ περιέδαλον αὐτῶ 240. ἱμάτια] -Ἑ καὶ ἐπεϑηχαν χι- 

δαριν καϑαραᾶν ἐπὶ τὴν κεφαλὴν αὐτῷ Χ1Π]. Ἐ καὶ ἐπεϑῆχαν μίτραν 

και χιδαριν καϑαραν ἐπι τὴν κεφώλην αὐτὸ 49. καὶ ὁ ἄγίελος ὅς. 

δὰ ἤη. ςοιῃ. {ε4.] α 240. 

11. Καὶ διεμαρτύρατο] καὶ διεμαρτύρετο (οπρὶ. 
εἶτ δπῖα πρὸς Ἴησαν ΑἸεχ. 

ΨΙΠ. Ἐὰν ταῖς ὁδοῖς μου] εᾶν ἐν ταῖς οδοις μου ΧΙ], 22, 36, 40, 

42, ςΙ, 62, 86, ος, 1479 18:5) 338, 240. ΟΟπΊρΡΙ. ἐν ταις οὗοις με 68, 

410. ΑΙά. πορεύῃ] πορευση 36, 45, 49; (62. ἴοτ. προρευσει) 68, 8, 

ο:,07ν 147, 18ς, 228, 238,239, 240. Οοπιρί. ΑἸ4, καὶ ἐν τοῖς προσ- 

λέγων] ρο- 

τάγμασί μου] καὶ εαν τὰ τροςαγμῶᾶτα μου 22, 16, ς1) 62, 86, ος.. 

147, (228. εχ ςοττ.) 238, 240. ἢο, ἤπε εᾶν; 40, 42,230. Οοπιρὶ. Αττῃ. 

Μϑ. Ατη. ΕἘά. α τᾶς. 

233. ΑΙεχ. φυλαξης 22, 36,42, 40, 51, 62, 86, 147, 238, 240. ΟομΙ. 

ΑἸα. φυλαζης ἐν ταις οδοις 95. αιϑς. καὶ σὺ διακρινεῖς] λ και 

40, 130, 311. Οοπιρ!. καὶ σὺ διακρινης 86. καὶ ἐὰν διαφυλασσης] 

και ἐᾶν διαφυλαξης ΧΙ], 26, 65, 68, 86, 97»,| τού, το8, (228. ἐχ οοΥ7.) 

233, 310. ΑΙά, καὶ εαν φυλαξεις 40. χᾶϊ εἂν φυλαζης 43,40. ΑἸεχ. 

καὶ ἐᾶν διαφυλαξεις 147. καὶ σὺ φυλάξεις Οοπιρ. τῆν αὐλήν μ8] 

καὶ γε τὴν αὐλὴν μου ΧΙ], 26, 49, τοό, 311. Αἰοεχ. καὶ δώσω) α και 

230. Ατπι. Μ8. Αππῃ. ἘΔ, ἐν μέσῳ] ἀναμέσον (οπηΡί. ἑςηκότων 

τότων) ἑςηκότων ἐκεῖ Αττη. Μ5. Ατπι. Ἑἀὰ. 
ΙΧ. Ακεε δὴ] ἄκεε δὲ 81αν. Οἴἶτογ. ὃ ἱερεὺς} α ὁ 40. 

οἱ] συ δὲ και οἱ 4ο. οἱ καϑήμενοι] ρτγοτηῖτς, καὶ ΧΠ, 40, τού, (147. 

πῇ. τες.) 108, 233) 310. ΑΙεχ. τρὸ τροσώπου] - σου ΧΙ], 22, 23, 

ν 
συ καὶ 

26, 36, 40, 42,) 49. 51, 625) 68, 87. 01, 95. 97: 130) 147, ι8ς, 198, 

228, 2335) 238, 220, 240. Οοπηρὶ. Αἰεχ. ΑἌγῃ. Μ5. Ατίη. Ἑά. δίαν. 

Οὔτορ. -Ἔ μου τού. «πίε γαοίονι ἐμαπι Ἡϊετοι. διότι ἄνδρες] διότι 

οἱ ανδρες τοό. ἰδὲ ἐγὼ ἄγω] ιδὲ ἐγω ἐπαγω 23. Ἰδὲ ἐπάγω 42. 

α δου 68. ΑΙ4. ϑϊαν. Οἴἶτοσ. δου ἐγω (οὐττ. ιδου αγω εγὼ δὉ ὶ. πι.) 

228. αἕ ἰδὲ ἐγὼ Εαΐεθ. 1. οἷς, (ΟΕ. 1014. Ῥ. 199.) ἰδὲ ἐπάγω Ογή!. 

ΑἸἴεχ. 11. γόγ. τὸν δαλόν μου] ρτγαεγηῖί. ἐπι 42. Ογῃϊ. ΑΙεχ. Ἰ. εἶξ. 

᾿Ανατολήν ανατολὴ ονομα ἄντα 23. Ἔ ονομα ἀντῶ 26. (.28, 239. 

ἔαρτγα ταί.) ανατολῆ ονομα ἀντω 40, 49, 240. 

Χ. Διότι ὃ λίϑος] α ὁ 36, οἵ, 95. 18ς, 228, 238. Ογή!!. ΑἸεχ. 

1. οἷς. διοτι δα ὁ λιϑὸς ὅα, τ47. δίιατι ιδὲ ὃ λιϑος 86. ὃν ἔδωκα] 

ὃν δεδωκα ΧΠ, 22, 26, 40, 42, ς1. 62, 86, τ47, 228, 233» 4218. τὲ 

3. 

4. 

μ 

γ, 8, 

10. 

φυλάξη] φυλασση ΧΙ], 23» 26, τού, 198, ᾿ 



ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 

ϑ΄4Ἃ)ἐἍιΊιν » “, ͵ ΄ ΝΣ Ν δ 2  ΄ “ »ς ἐγὼ ὑρύσσω βόϑρον, λέγει Κύριος ππαντοχράτωρ, χαὶ ψηλαφήσω πᾶσαν τὴν ἀδικίαν τῆς γῆς 
3 ΄ 3 ς »“ .- 2 “-ς»»ρἤ 2 ΄ ’ ΄ ῶ ἐχείνης ἐν ἡμερᾷ μιᾷ. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, συγχαλέσατε ἕχαςος τὸν 

, ἤ᾽ “Ὁ ᾿ ᾿ ,’ δὶ 

πλησίον αὐτῷ ὑποχάτω ἀμπέλου, καὶ ὑποχάτω συκῆς. 
͵ 

2. “ εν ε “͵ἌΣϑ».νΝ Ν φῳ 7 7 ᾿ μ᾿ ΚΑΙ ἐπέςρεψεν ὁ ἄγίελος ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, καὶ ἐξήγειρέ με ὃν τρόπον ὅταν ἐξεγερϑῇ ἄνϑρωπος 
3 Ψ ΦΟΩΝΩ ᾿ ς "» Ν Ἃ ΄ Ν ἁ Ν, Ν ᾿ φρὸ εξ ὕπνου αὖτ, Καὶ εἶπε πρὸς μὲ, Τί σὺ βλέπεις ; καὶ εἶπα, Ἑώρακα, καὶ ἰδοὺ λυχνία χρυσὴ 
φς Ν Ἀ ΄ .ϑ. , Σ “" 3 ρῸ Ν ὅλη, χαὶ τὸ λαμπάδιον ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἑπ]ὰ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς, καὶ ἐπ]ὰ ἐπαρυςρίδες τοῖς 
, “,Ὦ3., ; . 3. φ ᾿ Νν ρ 2. " ἢ ων “- “ 

λύχνοις τοῖς ἐπάνω αὐτῆς, Καὶ δύο ἐλαῖαι ἐπάνω αὐτῆς, μία ἐκ δεξιῶν τῇ λαμπαδίβ αὐτῆς, χαὶ 
΄ 9 3 Ν Φἷ ΄ ". δ πὸ ἐς 3 Ν μία ἐξ εὐωνύμων. Καὶ ἐπηρώτησα, καὶ εἶπα πρὸς τὸν ἅγίελον τὸν λαλξδντα ἐν ἐμοὶ, λέγων, Τί 

3 ρὸ Ζ " ᾿ δι (9 ς» ε “:ε 9 3 Ν, Ἂς “κ Ἁ, Ης ΄ 3 ἐς ταῦτα Κύριε; Και ἀπεχρίϑη ὁ ἄγίελος ὁ λᾶάλων ἐν ἐμοῖ, χαὶ εἶπε σρος με, λέγων, Οὐ γι- 
΄ ᾿ 39 Ὺε Ν Ν ΄ Ν Ν ΄ γώσχεις τί ἐςι ταῦτα ; χαὶ εἶπα, Οὐχὶ Κύριε. Καὶ ἀπεχρίϑη, χαὶ εἶπε πρὸς μὲ, λέγων, Οὗτος 

ς Ζ΄ ΄ Ν ᾿ Ζ 2. 523 , ΄ 959 7) Σ “. 2 Νν 23 ΄ ὃ λόγος Κυρίου πρὸς Ζοροξάξελ, λέγων, Οὐχ ἐν δυνάμει μεγάλῃ, ἐδὲ ἐν ἰσχύϊ, ἀλλὰ ἐν πνεύ- 
΄ ΄ ’ ματί μου, λέγει Κύριος “παντοκράτωρ. Τίς εἶ σὺ τὸ ὕρος τὸ μέγα τὸ πρὸ πτροσώπε Ζοροξάξελ 

ρ ρ 9 7 . μ“Ὃ : 27 “ 

τὸ χατορϑώσαι; καὶ ἐξοίσω τὸν λίϑον τῆς χληρονομίας, ἰσότητα χάριτος χάριτα αὐτῆς. Καὶ 
9». “ ΄ ΄ νΝ Ν ΄ ἮΝ : “ 
ἐγένετο λόγος Κυρίου τρὸς μὲ, λέγων, Αἱ χεῖρες Ζοροξάξελ ἐθεμελίωσαν τὸν οἶχον τοῦτον, χαὶ 

ε ο ) “ὦ 5) ᾿΄. ὃ 9 3 ͵ 

αἱ χεῖρες αὐτε ἐπιτελέσουσιν αὐτόν' χαὶ ἐπιγνώση διότι Κύριος ππαντοχράτωρ ἐξαπέςαλχέ με 
Ἂ ΄ Δ ,΄ ΄ ἐξ δέ 9 ς » ’ " Ν ΣΦ ΝΜ Ν ΄ ' 

πρὸς σε. Διότι τίς ἐξουδένωσεν εἰς ἡμέρας μικράς ; καὶ χαροῦνται, χαὶ ὄψονται τὸν λίϑον τὸν 
Ζ΄ 9 -ς ’ δ : 3 Ζ ς 35 δν»-ἠ ἰφιὶ Ἀ φ᾿ο 

χασσιτέρινον ἐν χειρὶ Ζοροδάξελ' ἑπ]ὰ ὅτοι ὀφθαλμοί εἰσιν οἱ ἐπιξλέποντες ἐπὶ σᾶσαν τὴν γὮν. 
ΝΣ ΄ Νν: Ν 2 ε ΄ [ω ε τὰς ΄Σ Ν 29 

'Καὶ ἀπεκρίϑην, χαὶ εἶπα πρὸς αὐτὸν, Τί αἱ δύο ἐλαῖαι αὗται, αἱ ἐκ δεξιῶν τῆς λυχνίας χαὶ ἐξ 

Ἰησ5} α τα ΧΙ], 26, 26, 40, 42, 49, ξ1, 62, ος, τού, 130, 147, 1τ8ς, 
108, 233) 238, 211. (οτηρί. ΑΙεχ. Ὀιάγπι. ἀ6 Τηπ. Ρ. 2Ζόρ. Ογη]!}. 
ΑἸεχ. 1. εἰ. τὸν ἕνα} κα Αγηι. Μ5. Ατπι. ΕἘά. ἰδὲ ἐγὼ ὀρύσσω] ιδὰ 
εΎω ορυζω 40. Κύριος τταντοκράτωρ] α ταντοκρατωρ 6, (86. δήϊογ. 
πΊΔΓρ.} 147). τῆς γῆς ἐκείνης] α ἐκείνης ΑἸά. 

ΧΙ. τταντοκράτωρ] τοαντοχρατορ" καὶ ψηλαφησω πασᾶν τὴν αδι- 
κιαν τῆς γῆς εχεινῆς ἐν ἡμέρα μια λέγει Κυριος παντοκρῶτορ (4ς) τοό. ᾿ 

συγκαλέσατε ἕκαςος] συγκαλεσετε ἐκαςος (Χ]]. ροῖξεα οοττ.) ΑἸδχ. 
σνγκαλεσεται 22, 306, 40, ξ1,95, 130, 18, (228. εχ ΟΟ17.) 238, 311. 
Οοπιρὶ. 8[αν. Οἷἴἶγορ. καὶ συγκαλέσεται ἕκαςος Ὠϊάγην. ἀε Τ πη. 1. οἷτ, 
φοςαδὶ! επείχμίψμε Ἡϊετοη. ἕκαςος) τᾶντες Αγ. Μ5. Αγ. Ἑά. 

ὑποκάτω ἀμπέλε] -- αὐτὰ 22, 36, 40, 42, (ς τ. ςοττ. τῆς ἀμπελᾷ αὖ- 
τ8) ό:, 86, 147, (228. τηᾶγρ.) 238. ὉΙάγπι. ἀε Τηη. 1. οἷϊ. Ατγπι. Μ8. 
καὶ ὑποκάτω συκῆς} καὶ ὑποκάτω τῆς συκῆς αὐτῷὟ 42, 36, ς1, 238. 
Ἔ αὐτῷ 40, 42, 62, 86, ος, 114) 147, τ8ς. (228. ἔργα [1π.} ϊάγπηι. 
ἀε Ὑτίη. 1. οἷϊ. δίαν. ΟἸΤορ. 

1. Καὶ ἐπέφρεψεν] καὶ ἀπερρεψεν 130, 311. Καὶ ἐπέφρεψεν-- 
ἐξηγειρέ} τοροσελϑὼν ἐξηγειρε 240. ἐν ἐμοὶ] α ἐν ΑἸά. 
ἄνθρωπος βομε μι ειαγὶ μἰεέ ἄονιο Ἡϊΐετοθ. ὅταν ἐξεγερθῃ} οταν 

ἐὙΕΡΘῊ 40, 49. αοταν 62, 86, 147. Ογτ}}. Αἴεχ. ἱ. ραγί. ἴ. Ρ. 300. 
ὅταν ἐξεγείρεται Οομῖρὶ. ὅταν ἐξεγερϑῃ ἄνθρωπος] οτὰαν ανὔρωπος 

ἐξεγερϑὴ 23. ἄνϑρωπος] ργαυτη. ὁ ,6. ἐξ ὕπνε αὐτῷ} εκ τὰ υπνξς 
αὐτὸ 42, 68, 97, 228, 110. ΑἸά, Ογτηη]!}. ΑἸοχ. ἰος. οἴ. εαυτὸν ὑπνου 

αὺτϑ 87. 

11. καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν (ῆς 4110]) 36, 40, ς΄, 62, 86, ος, 147. 18, 
238. Ἑώρακα] ϑώρακα (6) τοό. χρυσῇ ὅλη] τ. 42. Ροπὶξ δηΐς 
λυχνία ΑἸά. λαμπάδ. ἐπάνω] α ἐπάνω ΑἸά. καὶ ἑπ]ὰ λύχνοι ὅτε. 

χὰ ἤῃ. σοη}.} α (97. δάίςτρι. τηᾶγρ. δὸ εδά. τη.) τού, 130, 311. καὶ 
ἐπὶ λύχνοι ἐπάνω αὐτῆς] καὶ λυχνοι ἐπάνω αὐτῆς ἐπα 62, τ47. 
α ἰϑς. (228. δἀίοτρί. ἔργα 11π.)} καὶ ἑπ]ὰ ἐπαρυςρίδες δε. τἀ βη. 
οοπ}.} α Ογη]}. ΑΙεχ. 1. οἶς. τοῖς λύχνοις] τοῖς ἐπ] λύχνοις (ουηρί. 
τοῖς ἐπάνω αὐτῆς} τῇ ἐπάνω αὐτῆς 62. (147. οσοττ. τοῖς τῇ. τεῦ.) 

1Π|Ι, Καὶ δύο ἐλαῖαι] Εἰ δεεε με οἰΐυκ᾽ Ἠϊετοι. Καὶ δύο ἐλαῖαι 
ἐπάνω αὐτῆς] α 130) 239, 311. τῇ λαμπαδίου αὐτῆς] ]ανιβαάὶς 
Ηϊεζοη. λ αὐτῆς Α΄. Μ5. Αγ. Εά. 

ΙΝ. καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν (Άς 4101) 22, 228. λέγων] μαθεῖ ἴπ 

οδαγαέξ. τηΐπογε ΑἸεχ. α Ἄγπι. Μ5. Αγην Ἐά. Τί ἐςι ταῦτα Κύριε) 

« ’ 

ον τρόπον--- 

κοι. ἐγὶ ταῦτα ΑΙά. Κύριε τί ἐξι ταῦτα Ογη]}1. ΑΙεχ. 1. εἶ. Κύ-. 

ρΙ6] α 87. (228. δἀϊογίρέ. τηᾶγρ.) 310. Θιάγπηι. ἐε Τ πη. Ρ. 224. 
ΨΥ. ὁ λαλῶν ἐν ἐμοὶ] α ἐν Ατηι. Μ5. ἄπῃ. Ἐά. καὶ εἶπε---λέ- 

γων] ἀἰχίε αὐ κιε Ἡϊετου. αὶ οὑπὶ Ἰηζεγιπθά, Απη. Μ8. τρὸς μὲ] 

α 1οό. Ογη]!. ΑἸοχ. 1. το. παθεὶ ἱπ οπαγαέξ. τηΐποσε ΑἸεχ. 
α 1οό. Οοπιρὶ. ΑἸεχ. Ὀιάγπι. ἀε Τ τα. Ογη!]!. ΑἸεχ. 1. οἰϊ. Ατσην. Ἑά. 

λέγων] . 

Οὐ γινώσκεις---λέγων ἴπ σοτη. [ε4.} αὶ οὐπὶ ἱπξεγπιθά. ΤΙάγπι. ἀε Ὑτίπ. 
1. εἶ. καὶ εἶπα] α καὶ ΑἸά. καὶ εἶπον Ογεῖ!!. ΑἸεχ. 1. οἷξ. 

ΥἹΙ. καὶ εἶπε πρὸς μὲ] προς με καὶ εἰπε 26. α καὶ εἰπε 62, 86, 147. 
λέγων 131. 26. λέγων ι"---λέγων 251 α ΑἸτεππιεγ. οσυπὶ ἰηϊογηηγοά, 

13... Οὐκ ἐν δυνάμει μεγαλῃ] ργοεπηῖτς. καὶ 2384. δὲ ἐν ἰσχύ!] 
Ἢ μεγάλη 42. ΑἸά, ἀλλὰ ἐν πνεύματί με] αλλ᾽ ἢ εν πνευματι με 

26, 36, 40, 42, 49, ει, 8ό, ος, τού, 130, 147», 185, 233.) 238, 311. 
Αἴεχ. Ὁιάνπι. ἀς Τηη. 1]. εἶς. (ΟΕ, Ρ. ς3, 2720.) κα με ΑΙά. 

ΨΙΙ1. Τίς εἶ σὺ] -Ἐ λέγει Κυριος τσαντοχρατὼρ 26. τι εἶ συ 40. 

ΑΙά, τὸ μέγα] κτο ό2. -Ἐ τατο 130,239,311. τὸ πρὸ προσώπα] 
το 8ό, ος, 147, ιϑς, 238. (πρὶ. Θιάγηι. ἀε Τ πη. Ρ. 270. α πρὸ 

ΑΙ4. καὶ ἐξοίσω] καὶ ἐξοισαι 23. Ἡίάγπν. ἀς Ὑτίη. 1, οἷς, εζοισω 
γὰρ 240. τὸν λίϑον] -Ἐ νόμικον δῖαν. Οὐἶγορ. ἱσότητα χάριτος} 

ἐσοτήτι χάριτος 40. ἰσοτητα χαριτας 239. χάριτα αὐτῆς] α χᾶ- 
ριτὰ οκν 18ς, 230. δῖαν. Οἴἶζτορ. χάριτι αὐτῆς 130, 311. α ὨΤάγπη. 
ἀε Ἴπη. 1. οἷ. χαρίζεσϑαι αὐτῇ Αττη. Εά. 

ΝΠ. λόγος Κυρίου] λογος τε Θεξ 87. α Κυριου 310. 
ΙΧ. ἐϑεμελίωσαν---Ζοροξαξελ ἴῃ οοπι. ἴε4.} α οὐπὶ ἱπιογπγθα. (αά- 

{οτῖρῖ. τρᾶγρ.) Χ11. ἐπιτελέσουσιν αὐτὸν] ἐπιτελουσιν αὐτὸν 111. ἐπι- 
τελεσουσιν αὐτω τοό. κατορϑώσουσιν Αττη. Μ8. καὶ ἐπιγνώσῃ] και 

ἐπιγνωσεσϑε 22, 36, ςι, 86, ος, 18ς, 238. δῖαν. Οἷἶγορ. καὶ εἐπιγνω- 
σουσι 62, 147. καὶ γνωσή 91. διότι Κύριος] οτι Κυριος 36, ςι,62, 

86, ος, 147, 238. οτι ἐἔγω Κυριος τι8ς. ἐξαπέςαλκέ με] αἀπεξαλχε 
με 87, 233, 310. εἐξαπεφειλε με τού. ΑΙεχ. τυρὸς σέ] τρος υμας 
22, 36, ςι, 62, 86, ος, 147, τδς, 238. δ᾽ν. α τρος 87). 

Χ. Διότι τίς ἐξουδένωσεν] -[- σε δῖαν. Μοίᾳ. είς ἐπίπι ἀοῥεχὶς 
Ηϊεγοι.  αϊρ. εἰς ἡμέρας μικράς] εἰς ἡμέρας μακρᾶς 22, 36,40, ξ΄, 

ὅ2, 95, 147, 18ς, 238, 240. ϑίαν. Οἴἶτορ. κα εἰς Οοπιρὶ. καὶ χα- 
ρᾶνται) καὶ χαρήσονται ΧΙ], 22, 26, 40, 42, 495) κ1, 62, 86, οἱ, ος» 

97. τού, 1145) 130, 1ιδς, 228, 238, 310, 311. (ΟΠΊΡ]. ΑΙοχ. Ὠιάγτῃ. 

ἀε Τηήπ 1. εἶ. καὶ χαρισονται 26, 68, 87), 147, 239. ΑΙά. οἱ δὲ 
ταντα ὁρῶντες χαρησοντοι 240. καὶ χαρήσεσϑθε Ατῃῃ. Μ56. καὶ 
ὄψονται) Ὀἷ5 τρί. το8. τὸν κασσιτέρινον) τὸν κασσιτήριον ΑἸά. 
ΟΥγη]]. ΑἸεχ. ἱ. ρατῖ. '. Ρ. το3. ὅτοι---ἐπιδλέποντες] ὅτοι οἱ ὀφϑαλ- 
μοὶ Κυρίς ἐπιδλέποντες Βαῇ]. Μ. 1. 309. Ογπ]]. ΑἸεχ. 1, ῥραγξ. 1. ῥ. 300. 
ἐὲὶ σοι! Τοπιπὶ ψὰπι φαΐ τορίείωπε Ἠΐετοθ. ὅτοι ὀφθαλμοί εἰσιν] 
5τοι οἱ οφϑάλμοι Κυρίου εἰσὶν ΧΙ]. Οοπιρί. δτοι οφϑαλμοι Κυριξ εἰ- 
σιν 22, 23,26, 16, 40, 42, 49, ς1, 62, 86, 8), ος, 97, (147. Κυριξ ἴῃ 

ΠΊΔΤΡ. 8 ΡΓΪΠΊΑ τη.) τ8ς, 198, 228, 238, 240, 310, 311., ΑἸά. Ὠιάγπι. 
ἀε Ὑτίη. 1. οἶς, 5δΙιαν. -᾿ Κυρικ τού. Αἰεχ. ὀφθαλμοὶ Κυρία Οήρεη. 
ἰ. ἃς. ὙΒεοάοτεί. ἰ. 33. οἱ ἐπιδλέποντες} α οἱ 228, ἐπὶ πᾶσαν 
τὴν γὴν] α ἐπὶ τάσαν Βαῆϊ. Μ. 1. οἷξ. 

ΧΙ. Καὶ ἀπεκρίϑην] καὶ ἀπεχριϑη 62. δύο ἐλαῖαι] δυο αἱ ελαι- 
αι 9ι. ἐλαῖαι αὗταὶ] α αὗται (οπιρί. ττ. ΑἸά. ᾿ αἱ ἐκ δεξιῶν] καὶ αἱ 



ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 

ΚΕΦ, ἵν, 

εὐωνύμων ; ΤΣ 
ΕΘ ΡΨ ρ, “2 Ζ΄ Ν 2 ΄ : ἊΝ 3 

ἐν ταῖς χερσὶ τῶν δύο μυξωτήρων τῶν χρυσῶν" τῶν ἐπιχεῦντων, χα! ἐπαναγοντῶν τας ἐπαρυς ρίδας 
ρο - 3 2 »"» ἢ ΟΝ εν διΝ 7 -- " 

τὰς χρυσᾶς, Καὶ εἶπε πτρὸὲ μὲ, Οὐχ οἶδας τί ἐςι ταῦτα. καὶ εἶπα, Οὐχὶ Κύριε. Καὶ εἶπεν, 13. τι. 

Οὗτοι οἱ δύο υἱοὶ τῆς “πιότητος πταρεςήχασι Κυρίῳ ππάσης τῆς γῆς. 

9 ; Ν »Ν  ε 7) ΄ “,,ΨΣ) δὼ ὦ 

Καὶ ἐπηρώτησα ἐκ δευτέρου, χαὶ εἶπα πτρὸς αὐτὸν, Τί; οἱ δύο χλάδοι τῶν ἐλαιῶν οἱ 

' ΚΕΦ, 

ΚΑῚ ἐπέςρεψα, καὶ. ἦρα τοὺς ὀφθαλμός μου, καὶ ἴδον, καὶ ἰδὲ δρέπανον πετόμενον. Καὶ εἶπε “. 

«ρὸς μὲ, Τί σὺ βλέπεις; καὶ εἶπα, ᾿Εγὼ ὁρῶ δρέπανον πετόμενον μήχους πήχεων εἴχοσι, χαὶ 

πλάτους πήχεων δέχα. Καὶ εἶπε πρὸς μὲ, Αὕτη ἡ ἀρὰ ἡ ἐχπορευομένη ἐπὶ πρόσωπον πάσης 3. 

τῆς γῆς διότι πᾶς ὁ κλέπ]ης ἐκ τότε ἕως ϑανάτου ἐχδιχηϑήσεται, χαὶ ππᾶς ὁ ἐπιόρχος ἐκ τότε 

ἐχδιχηϑήσεται. Καὶ ἐξοίσω αὐτὸ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ, καὶ εἰσελεύσεται εἰς τὸν οἶχον τᾶ 4. 

χλέπου, χαὶ εἰς τὸν οἶκον τῇ ὀμνύοντος τῷ ὀνόματί με ἐπὶ ψεύδει, χαὶ χαταλύσει ἐν μέσω τῇ οἷἴ- 

χε αὐτῷ, χαὶ συντελέσει αὐτὸν, καὶ τὰ ξύλα αὐτϑ, καὶ τὸς λίϑες αὖτ. Καὶ ἐξῆλθεν ὁ ἄγ[ε- ς. 

λος ὃ λαλῶν ἐν ἐμοὶ, καὶ εἶπε πρὸς μὲ, ᾿Ανάδλεψον τοῖς ὀφθαλμοῖς σου, καὶ ἴδε τὸ ἐχπορευόμε- 

γοῦ τῶτο. Καὶ εἶπα, Τί ἐςι; χαὶ εἶπε, Τᾶτο τὸ μέτρον τὸ ἐχπορευόμενον' καὶ εἶπεν, Αὕτη ἡ 6. 

ἀδικία αὐτῶν ἐν πιάση τῇ γῆ. Καὶ ἰδὲ τάλαντον μολίξδε ἐξαιρόμενον. καὶ ἰδὲ γυνὴ μία ἐχά- 7. 

ϑητο ἐν μέσῳ τῇ μέτρου. Καὶ εἶπεν, Αὕτη ἐςὶν ἡ ἀνομία" χαὶ ἔῤῥιψεν αὐτὴν εἰς μέσον τῇ μέ- 8. 

τρϑ, καὶ ἔῤῥιψε τὸν λίϑον τῷ μολίξου εἰς τὸ ςόμα αὐτῆς. Καὶ ἦρα τὰς ὀφϑαλμές μδ, καὶ ἴδον, 9. 

χαὶ ἰδὲ δύο. γυναῖχες ἐχπορευόμεναι, χαὶ πνεῦμα ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτῶν, καὶ αὗται εἶχον τστέ- 

οὗγας ἔποποςρ" χαὶ ἀνέλαβον τὸ μέτρον ἀναμέσον τῆς γῆς, χαὶ ἀναμέσον τὰ ἐρανᾶ. Καὶ εἶπα το. 

πρὸς τὸν ἄγίελον τὸν λαλᾶντα ἐν ἐμοὶ, ΠΒ αὗται ἀποφέρουσι τὸ μέτρον; Καὶ εἶπε πρὸς μὲ, τι. 

62, τ4)η. καὶ ἐξ εὐωνύμων] -ξ- αυτης 22, 36, 40, 42, 62, ος, 114,147» 

ιϑς, 238. καὶ αἱ εξ εὐωνυμων αὐτῆς ςί. καὶ αἱ εξ ευωνυμῶν 228, 310. 

ΧΙΙ. καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν οι, 97. ΑΙά. κλάδοι] οἱ κλαδοι τοῦ. 

τῶν δύο μνξωτήρων] τῶν δυο μυξητηρων 62, 147) 311. τῶν δυο μυξη- 

ὠτήρων 8ό. τῶν ἐπαναγόντων) τῶν ἐεπαναγαγοντῶν ΟἹ. 
ρυςρίϑας} ῥγεεπηῖτε. ἐπι 62, 86, 147. 

ΧΙΠΙ. πρὸς μὲ] -Ἐ λεγων 68, οἵ, 97, 228. ΑἸά4, Οεογρ. 5ῖ.ν. Οὐκ 
οἶδας] οὐ γινώσκεις ΟὙΠ}}. ΑἸεχ. 1. Ρατῖ, 1. Ρ. 301. 
ΑΙά4. καὶ εἶπα] καὶ εἶπον (πρὶ. 

ΧΙΝ. Καὶ εἶπεν] - μοι 130, 311. ΟΥγη]}}. ΑἸεχ. ἰος. εἷϊ. κα 147. 
Οὗτοι] εἰσιν 62, 86, 130, 1479 311. ΟΟπρὶ. 
οἱ υἱοι 233. κα ϑύο Ατῃ. Μ5. Ατπι. ἙἘά. τῆς τοιότητος) τνευματος 

σιοτητος 12.οθ. παρεςήκασι] ργρεπηῖτε, οὗ 36, 4.2, 40, ς1, 62, 9) 147, 
ιϑς, (228. ἔιρτὰ [ἴπ. δὺ αἱ. πι.) 238, 239. (ουηρὶ. Ατγηι. Μ5. Αγηὶ. 
Ἑά, Θ΄ ογρ. δῖαν. φιὶ αἰβωπι Ἡ]ετοη. Κυρίῳ] ΡΓδοιηϊῖ. τῶ 22, 23, 

εἰσελευσομαι 1Π1. και εἰσελεύσονται 68. ΑἸΙά. καὶ εἰσερχομένη σμγί- 

οἵ!.1. οἷ. εἰς τὸν οἶκον κι ---εἰς τὸν οἶκον 4. κα αἰτεγυῖγ. συ τη ἰπιετγπηεα, 

Ομνγίοί. 1. εἶ. τῷ ὀνόματί μου] τὸ ονομᾶ μὲ 26, τιοό. κατὰ του 
ονοματος μου 40. ῥΓΩΠΉ. ἐπὶ 42, 24ο. α Ογγίοί. Ἰ. εἰξ, τῷ ὀνύ- 

ματί με ἐπὶ ψεύδει] ψεῦδος εἰς ὄνομά με 3 Οοάϊςε5 ϑεγρὶ!. ἐπὶ ψεύ- 
δὲι] αα30, 311. ἐπὶ ψευδὴ 147. ΑΙά, καὶ καταλύσει] καὶ καταλη- 
γει 68. καὶ κατοικήσει Ατπι. Μ5. Ατπι. Ἐά. ἐν μέσῳ] εἰς τὸ μέσον 
Ομιγίοί. 1. εἶτ. τῷ οἶχε αὐτῇ εκ ΟΠ γος. 1. οἶξ, 

αὐτὸν] και συντελεσὴ αὐτὸν “6. , αὐτὸν ΑἸά. καὶ συντελ. αὐτὸν 

ὅς. δὰ ἔπ. οοπι.] καὶ τῶ ξύλα καὶ τὰς λίϑους καϑελεῖ τᾶντας. 

Ομγγίοί 1. οἰἷξ. 
Νν. ὁ ἄγ[ελος] « ὁ σοπιρὶ. καὶ ἴδὲ] - τι 22, 36, 40, 42, 51, 

62, 86, 147. 238, 240. ΟπΡ]. καὶ εἰδὲ 26. 
φεΐα ΛῚ φυοά ἐρτεώϊέμν, Ἡϊετοι. 

ΝΙ. κωὶ εἶπε] Ἔ μοι 130, 311. Ατηι. Μ5. Ατηι. Εά. ὐεογρ. ϑίαν. 

᾿] ᾽ 

τὰς ἔπα- 

λ ᾽ 
καὶ συντελέσει νΥ ’’ ΚΝ 

τι ἐς} τι ἔξζαι 

οἱ δύο υἱοὶ] οἱ δυο 

, ᾽ὔ Ἡεὲ τὸ ἐκπορευόμενον τξτο] 

26, 36, 40, 42, ςι, 62, 87,91, 97. τού, 130, 147, 198, 228, 233,38, Οἷἶἔτζορ. α ΑΙά, ὙΤξτο τὸ μέτρον] α το 62. λ το μετρὸν 240. Αὕτη 

410,) 311. ΑΙά4, Αἰεχ. Ογι!!. ΑἸεχ. 1. οἷξ, ἡ ἀδικία] αὕτη ἐςὶν ἡ ἀδικία Οοπιρὶ. αὐτῶν] α τού. τῇ 75] 

- αὐτῶν 130. 

ΨΙ1. Καὶ ἰδὲ--- ἀνομία ἴῃ σοπι. {ε4.] Ζ1ε πιμέϊογεπι (ξάεπίεπι μ- 

6γ 1αἰσηίπν ρίμπιδιὶ, εἰ ἀἰχκὶ: κα οἱ ἐμεῦ Εἰ γεββοπάϊι; ἐπί φωδα:. 

Οἡρεη. ἰ1. 148. εἶδον γυναῖκα καϑημένην ἐπὶ τάλαντον μολίξου" καὶ 

ἐῤῥέϑη, ὅτι αὕτη ἐςὶν ἡ ὠνομία. Ῥτοζορ. ἴη (αἴ. ΝΊς. ἴοη!. ἱ. Ρ. ό4ι. 

Ι. καὶ ἦρα] καὶ ἐπηρῶ 42. καὶ οἰδα 62. ἦρα τὰς ὀφϑαλμές 

μ8] ἐπέδλεψα τοῖς ὀφϑαλμοῖς μου ΟΒεγίοία. 11. 1.8. καὶ ἴδον] καὶ 
εἰδον 22, 26, 36, 40, ξζ1, 86, 87, 95. 977130, 18ς, 108, 228, 233, 238, 
210." ΑΙ4, Ομιγίοί. 1. εἶ. δρέπ'΄. τσετόμ.] δόκον τετομένην (ἢς ἰητ4) 

Ατηι. ΝΜ. (Ατη. ἘΔ. πιᾶῦρ. υοἱμπιεη.) 

11. Καὶ εἶπε---ἰ'ἀεετόμενον] κα οὔτ ἱπίεγπηθά, τού, 21.οθ. Τὶ σὺ 
βλέπεις] τί σὺ ὁρῶς (οπιρί. καὶ εἶπα] α 46. καὶ εἰπὸν 42,311. 
Οομρὶ. ΑἸ4, Ομγγίοί, 1. οἶς. ᾿Εγὼ ὁρῶ] τγ. ΑΙεχ. κα ἐγὼ ΟἸγίοί. 
1. εἷς, (ΟΕ, ἴχ. του) δρέπανον τσετόμενον} α σέτομενον ό2, 8ό, 147. 
μήκους] μῆκος 26, 40, 4υ, τοό, 108, 233, 240, 311. ΑἸεχ. καὶ πλά- 

τους} καὶ τλατος 40, 49, 130, 147, 108, 233, 240, 310, 311. ΑΪεχ. 
χαι τσαάχος τού. , 

1Π. Αὕτη ἡ ἀρὰ] αὐτὴ εριν ἡ ἀρὰ 26, τοό. ΟΒγγίοίε, ἴϊ. 191. 
ἐπὶ τορόσωπον] ἐπι τροσωπου 11], 36, 40, τού, 198. εκ Ὡροσωπου 56. 
πάσης τῆς γῆς} α πάσης ΟΒιγίοίε. 1. οἷ. διότι ττᾶς---αντοκρα- 
τῶρ ἴῃ φοπὶ. [64.] αὶ οὐπὶ ἱπτεττηεά. ΟΒγγίοἕ. 1]. εἴ. ἐκ τέτε ἕως ϑα- 
νώτου ἐκδικηϑήσεται] ἐχδίκησιν ϑανάτου μέτρον ἐν αὐτῷ ἐζήτησα 
8 Οοάϊςε5 ϑεγρὶ. καὶ πᾶς ἄζο. λ4 ἔπ. σοπι.] κα τοό, 198, 230, ΑἸΙά. 

Ασπι. Μ5. δίαν. Οἷἶτορ.0 ἐκδικηϑήσεται υἱτ.7 ῥγαρπιῖττ. ἐως ϑανατου 

ΧΙ], 26, 36, 40, 42, 40, ςτ, 62, 86, 87, Ο1,) 95, 97» 114» 130,.147, 
ιϑς, 228, 233, 238, 240, 310, 311. (οηΙρὶ. ΑἸεχ. Αὐτη. Ἐά. 81αν. 

Μοίᾳ. ργβπιῖι. ἐκ ϑανατα 22. πίγμε σά ππογίδηι εγμείαδίἑων, Ἡϊετοη. 
ΙΝ. Καὶ ἐξοίσω. αὐτὸ] και ἐζοισὼω αὐτὰ [Π1, 42. καὶ εξοισω αὐτὲς 

ό6:,8ό, 147. κ αὐτο 87,01, (97. δάίοτῖρι. ἔργα 1ἰη.} 210. καὶ ἐξοισω 
: λ᾽ ,ὔ ἢ. "Ὁ 

αὐτὸν τού, 130, 311. καὶ ἐξοίσω αὐτῷ Α]4, καὶ εἰσελεύσετοι!] καὶ 

μολίξδου] μολιξου 22, 23, 26, 36, 40, ς1, 95, τού, 130, 1τ8ς, 198, 
433) 238, 311. ΑΙεχ. μολυξᾳ 147. καὶ ἰδὲ] α ἰδὲ Αται, Μ5. Αται. 

ἘΔ. γυνὴ μία] α μια 36. ἴτ. 233. τῇ μέτρε] τε τάλαντα ΠΠ. τὲ 

ταρταρου 26, τού. 

ΨΙ1Π. ἡ ἀνομία] -- αὐτῶν Οοπιρ. εἰς μέσον] ἐν μεσω 1, ΧΙ], 

42; 40, τού, 233, 240. τῷ μέτρε] τὸ τποέτρε ΑἸά. τὸν λίϑον] τὸ 

τάλαντον 16, (40. ἴαρτα ἴστ.) ςτ, 62, 86, ος: 147» ι8ς, 228, 240. δ[αν. 

Οἰἶγορ. κα τὸν 233. τῶώλαντον ἔυρτὰ ἴοτ. 228. τοῦ μολίξου] ἔς ἰπ 

δος ἰοςο Εἀ. Ἀοπι. φυδηην 8 ἔπρτα πὶ μολίδδου. τον μολιδεν 23. τὰ 

μολυδε ος, 18ς. κα 233. ὶ 
ΙΧ. τὰς ὀφϑαλμές με} α με Ογγ]!. ΑἸεχ. νἱ. ρατῖ. '. Ρ. 136. καὶ 

ἴδον] καὶ εἶδον 26, 36, (4Ὁ. εχ οοτγ.) ςι, 87. 959 97. 130» ι8ς, 108, 
228, 233,238, 210. ΑἸά. α 62, 147. καὶ αὗται--ἔποπος] καὶ ἦσαν 

αἱ πτέρυγες αὐτῶν ὡς τατέρυγες ἔποπος Αττι. Μ5. Ατπι. Ἐά. ττερυ- 

γας] - ὡς πτέρυγας 22,23, 56, 40, 42. 49, 51, 62, 86, 87,91.95"97; 

ιϑς, το8, 228,233, 230. (Οπηρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. Ογμη!!. ΑΙδχ. 1. εἶτ. δίαν. 

Μοίᾳ. -ξ ἕως “τερυγας 36, 338. τας Ὡΐῆερυγας ὡς αἼερυγας τού. 

“Ἔ ὠσπερ 147. Ἔ ὡς Θεοῖς. τὡτέρυγας ἔποπος) αἷας βεμὲ αἰά 7. 

μρεβα : Ηϊετοη. ἔποπος] οὐπόπος ΔΑἰά. καὶ ἀναμέσον] α ὥνῶμε' 

σον Οομρὶ. Ογη}}. ΑἸοχ. 1. οἷς. δῖαν. Οἰἶΐτορ. 

Χ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπὸν 311. 



11. 

12. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ, 
2  Ὃ 2. ς΄ 9. 3 ω ἘΔ, “" ν ε “ Ν 

» 

Οἰχοδομῆσαι αὐτῷ οἰχίαν ἐν γὴ Βαξυλώῶνος, χαὶ ετοιμᾶσαι, χαὶ ϑήσουσιν αὐτὸ ἐχεῖ ἐπὶ τὴν ἕτοι- μασίαν αὐτῶ, 

ν “ , .Γ . » ΄ : Νν Ν : ᾽ “΄ β 

ΚΑῚ ἐπέξρεψα, καὶ ἦρα τὲς ὀφϑαλμέός μου, καὶ δον, χαὶ ἰδὲ τέσσαρα ἅρματα ἐχπορευόμεναᾳ ἐχ 
7΄ Σ » Ἧ Ἂν» » Ων “ φ ες δΦ Θ ᾿ ». ὦ. 

μέσου δὅο ὁρέων, χαὶ τὰ ὑρὴ ἦν ὕρη χαλχᾶ. Ἔν τῷ ἅρματι τῷ πρώτῳ ἵχποι τουῤῥοὶ, χαὶ ἐν τῷ 
,ἤ ἐπεὶ ΄ ἰχᾺ ΄ χ.Σ2 “ ὋΦ “Ὁ ἶν 

Ὁ δ 

. ἅρματι τῷ δευτέρῳ ἵπποι μέλανες, Καὶ ἐν τῷ ἅρματι τῷ τρίτῳ ἵπποι. λευχοὶ, χαὶ ἐν τῷ ἄρματι 
Ν ΄ “ ζ΄ . ν » ΄ ν ν᾿» 

"“ 

Τῷ τετᾶρτῳ ἵπποι “ποικίλοι Ψαροί, Καὶ ἀπεχρίϑην, χαὶ εἶχα πρὸς τὸν ἄγίελον τὸν λαλῶντα ἐν 
9 ὡς Τί 3 . Κ ΄ ὲ Κ 92 Ἔν) ς » ε ἰφὰ 3 9 Ν, Ν, ξ χ ἰδ , τ 

ἐμοὶ, 1: ες! ταῦτα ὑξε; αι ἀπεχρίϑη ὃ ἄγίελος ὁ λαλῶν Ε» ἐμοῖ, χαὶ εἰπε, Ταῦτά ἐς!ν οἱ 
͵ » ᾿Φ κὩ 2 ΄ “- ὦ δι νῶν ᾿ 

τέσσαρες ἄνεμοι τῇ ἐραγᾷ, ἐχπορεύονται πταραςῆναι τῷ Κυρίῳ πάσης τῆς γῆς. Ἔν ᾧ ἦσαν ἴ-.ὄ 
ε ’ 2 ’ 2" “᾿ 9 6" | 

2 κμὸ 

70, οἱ μελάνες, ἐξεπορεύοντο ἐκὶ γὴν Βοῤῥα, χαὶ οἱ λευχοὶ ἐξεπορεύοντο χατόχισϑεν αὐτὼγ, χαὶ 
ξε ΄. 3 ,΄ ὃς γωο ΄ 

ρ᾿ 

οἱ ποικίλοι ἐξεπορεύοντο ἐπὶ γὴν Νότε, Καὶ οἱ ψαροὶ ἐξεπορεύοντο, χαὶ ἐπέξλεπον τῷ “σορεύ.-. 
ρο ω . βῷ 

᾿ 2 
7 ρΦ 

εσθαι τῇ περιοδεῦσαι τὴν 7ην" χαὶ εἶπε, Ἱπορεύεσϑε, χαὶ περιοδεύσατε τὴν γῆν' χαὶ περιώδευ.-.. 
Ἧ “Ῥ ΟΣ» ΄ , Ρ 

ρ, ῸὋ 

σὰν τὴν γὴν. Καὶ ἀγεξόησε, χαὶ ἐλάλησε πρὸς μὲ, λέγων, Ἰδὲ οἱ ἐχπορευόμενοι ἐπὶ γὴν Βοῤῥᾷ; χαὶ ἀνέπαυσαν τὸν ϑυμόν μου ἐν ὡΐ Βοῤῥᾷ, Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρί ὃς μὲ, λέ Λάξε 
μὸν μου ἐν γῃ Βοῤῥᾷ, Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίου Ὅρος μὲ, λέγων, Λάξ 

Χ 96 ϑ  ά Ἃ, φῸ 3 ᾽ 
ρὸ 

δῷ 
ρὋ 

τὰ ἐκ τῆς αἰχμαλωσίας παρα τὼν ἀρχόντων, χαὶ παρα τῶν χρησίμων αὐτῆς, χαὶ παρᾶ τῶν ἐκ. 
΄ 23.ϑ,. Ἀν Ἄ᾿ . 

ρῸ Ζ 
᾿.Φ ρΦ - 

ἐγνωχότων αὐτὴν, χαὶ εἰσελεύσῃ σὺ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ εἰς τὸν οἶχον Ἰωσίᾳ εὦ Σοφονίου τῇ ἥχον- 2 “" "ὮΝ ΄ Ν ᾿ 
᾿ 

τος ἐχ Βαδυλῶνος, Καὶ λήψῃ ἀργύριον χαὶ χρυσίον, χαὶ «ποιήσεις ςεφάνες, χαὶ ἐπκιϑήσεις ἐκὶ 
Ἁ Ν 2 Ὁ “3 Ν, μι ΄ ἴθι 

ν ρ 
’΄ 

Τὴν χεφαλὴν Ἴησβ τῷ Ἰωσεδὲχ τῷ ἱερέως τῷ μεγάλε: Καὶ ἐρεῖς πρὸς αὐτὸν, Τάδε λέγει Κύριος ᾿πᾳαντοχράτωρ, ᾿1δὲ ἀνὴρ, ᾿Ανατολὴ ὄγομα αὐτῷ: 

Χ]. Οἰκοδομῆσαι αὐτῷ] οἰκοδομησαι ἑαυταῖς 62, 86, 147). οικο- δομησαι αντο ος, τϑς. οἰκοδομησαι ἀντὰ τοῦ. οἰκοδομῆσαι. αὐτῇ Οὐοπρὶ. ἐν γῇ Βαδυλῶνος] ἐπὶ Βαξυλωνος 62, 86, 147. καὶ ἕτοι- μάσαι ὅτο. δὰ ἤη. ςοπη.} δ, ξγισραγειί, εἰ  οπαπί ἐάπε ἰδὲ Δμρεν “ξάσμ νανι. Ἠΐετοθ. καὶ ϑήσουσιν αὐτὸ] καὶ ϑήσουσιν αὐτῷ Θεοῖς. καὶ ϑεῖναι αὐτὸ ϑῖαν. Οἴἶτορ. ἐπὶ τὴν ἑτοιμασίαν αὐτΒ} περι τὴν ετοι- μασιαν αὐτῷ 26. 

Ι. Καὶ ἐπέρρεψα] , Οεοσς. καὶ ἴδον] καὶ εἰϑὸν 22, 26, 16, 40, ΚΙ, 86, 8), ος, 97, 130, τϑς, 198, 228, 233, 238, 210. ΑΙά, καὶ .δὲ} κι, οςγ, ιϑς, 228ρΘ δύο ὀρέων} δυο ὀρνέων 130, 311. ἦν ὄρη χαλκὰ]., ἦν 233, 310. ἡ ἦν ὅρη ΑἸά, 
1, Ἐν τῷ ἅρματι] ρτατηίε, καὶ Οορ!.. 
111. Καὶ ἐν τῷ ἅρματι] , τῳ 95, 18ς. ποικίλοι ψαροί ) υαγίϊ, “δυσαἰπὶ, Ηΐετου. ψαροί] ῬΓΔΕΓΩΪΕτ, χαὶ 40, 4,2, 62, 68, 87, 97, 147, 228, 310. (πρὶ. ΑΙά, 
ΙΝ. καὶ εἶπα], 87, 21οθ. ἐν ἐμοὶ---ἶν ἐμοὶ ἴῃ ςρηη. {ε4.] α αἴϊογ- ΟἹΓ, ΟΠ} ἸὨΓεττηοα. 114. 
Νν. καὶ εἶπε] -Ἐ ρος μὲ 22,.36, ςι, 62, 86, ος, τί 4, 147, ιϑς, 338. δῖαν. Οἶτορ. -Ἐ τρος με, λέγων 26. Ταῦτά ἐριν] «τοι «σιν ΠῚ, 40,45, τοό. ταντὰ εἰσιν 40, 198. ἐκπορεύονται) ργριτρί. οἱ ΧΗ, 36, 40, 42, 40, ξ1, 62, 86, αζ, 147, τᾶς, 228, 239. ΟΟτρ]. Απη.. ΜΒ. Απω. Ἐά. καὶ ἐπορευοντο 68. ΑἸὰ. ῬΓΘΣΤΑΪΕ. καὶ 228, φεὶ ξασε- ἀϊμαιεν Ηΐετοθ. τοαραςῆναι Κυρίῳ] φῆναι ἔμπροσϑεν Κυρίου Αττη. Μ5. Ατγη. Ἐὰ. 
ΝΊ. Ἐν ᾧ--Βοῤῥὰ] κ, ουπὶ ἰηϊειτηθα. 240. ἵπποι οἱ μέλανες] ᾿Ρταταοίεῖ, οἱ ΧΙ, 22, 26, 16, 45, 49» 51, ος, τού, 130, 18ς, 108, 233, 2428,311. ΑΙεχ. οἱ ἐπποι οἱ τσυρροι 62, 8ό, 14). κα οἱ Οομρὶ. ἐξ. ἑπορεύοντο 1"---οἰ λευχοὶ ] αὶ ΟὨπῃ ἱπιογηγεα, (αὐἀοτῖρε, πραγ.) στ. ἐπὶ γὴν Βοῤῥῶ] ἐπι γης Βορραν 62, 86, 87; 91, 147. ἔπι γῆς Βορρά οξ, τδς, 310. ἐπὶ γὴν Βορραν 311. καὶ οἱ λευχοὶ] καὶ οἱ μελανες 62, 86, 147. κατόπισϑεν αὐτῶν] οπισϑεν αὐτων 42. (οτηρὶ. καὶ οἱ ποικίλοι} καὶ οἱ ὥνυρῥοι 22, 51, οΚ, 1145) 18ς, 240. Αγῃ. Μϑ. Ατη]. ἘΔ. και οἱ λευχοι 62, 86, 147. ἐξεπορεύοντο υἱι, δες, δὰ ἢἤπ. ςοιῃ.] α 238. ἐξεπορεύοντο υ]:.---ψαροὶ ἱπ φοχη. [ξ4.] α συμπη ἱπιογτηθά, τά. ἐπὶ γὴν Νότε] κατα γὴν Νοταε 1230, 311. 

ΨΙ. Καὶ οἱ ψαροὶ] και οἱ τσοικιλοι και ψαροι 25, 45, ςτ,0 ςγτϑς. 
ἔς, πη] οἱ ψαροι, Ζ24ο. καὶ οἱ τσυρροι 49. και οἱ ττοικιλοι Ψαροι 6, 8ό, 147. κα. οἱ 238. ΟΟμρΙ. πτοικίλοι καὶ ψαροὶ 81αν. Οἴτος. Καὶ 
οἱ ψαροὶ ἐξεπορ.} α Ασα. Μ8, ἐξεπορεύοντο] ἐξεπορευοντο ἐπὶ τὸν γο-’ τον, χᾶι εξεπορευοντο καὶ εζηταν (εξεπορευοντο ἐπι τὸν νοτον δα οτίρε. ΓΏΔΓΡ. Ὠγ. [ξ0.} 22. -Ἐ καὶ ἐζητεν 36, 51, 62, 86, ος, 114, 147, ιϑς, 238, 240. δαν. Οἴτορ. καὶ ἐπέθδλεπον] καὶ ἐπεβαλον 86. δ εοπῃο “εγαόσα! Ἠΐετοθ. τῇ πορεύισϑαι) α 36, ξτ, 62, 68, 86, 8), οἵ, ος, 
γος, ΙΡ.Ψ. 

Ν 6 4 9.ϑ " 3 ρω ς 9 4 καὶ ὑποχάτωϑδεν αὐτῇ ἀγατελεῖ, χαὶ οἰκοδομήσει 

97» 130, 147, τ8ς, 228, 238, 239, 240, 310, 311. (ογρ!. ΑἸά, Απη. ΜΒ. Απη. ἘΔ, ΟΘεογς. ϑ8ῖαν. Μοίᾳ. τὰ τοορεύσϑαι--- γὴν] κι εἰκεαὶ- γεπὶ Ἰεγγάπι, Ἡΐετοθ. τὸ παεριοδεῦσαι] καὶ τσιριοδευσαι ΧῚΙ, 42, 29, 1ού, 198, 233, 240. α τῷ 22. καὶ τῷ τεεριοδεῦσαι (ςυτα τῷ ἴῃ οἤδγ, ᾿ηϊΠογο) ΑἸοχ. τὴν γῆν] ῥγϑοπηϊ, τσασαν 30, 230, 311. Απῃ. Μ5. Ἄγτη. Εὰ. Οεογρς. δ[λν. Μοίᾳ. καὶ εἶπε] καὶ εἶπον τοῦ. καὶ εἶπε ---τὴν γῆν 2974 οὔπη ἱπίοπτηδά. 130,311. καὶ εἶπε δέο, τὰ δΒη. οοῃ).} λ 147, 643. Πορεύεσϑε] πορευεσϑαι 61. καὶ τπεεριοδεύσατε] και περιοδευετε 528, τὴν γὴν 29] ργαπηϊι τσασαν 62. καὶ περιώδευ- σαν τὴν γὴν] α ὅ:, Ι8ς. τὴν γῆν υ]ι.] Ὀγϑευλτι, τσασαν 86. ΝΙΙ. Καὶ ἀνέδόησε] - καὶ ἐκαλεσε με 45, 36, ξι, 62, 86, ος, 114, 147, ιϑς, 238, 240. δῖαν. Οἴἶτορ. καὶ ἐνεδοησε 42. καὶ ἐλά- λησε] χαι ἐκάλεσε δ, 147. λέγων] , 87, 97, 228, 110. Α]ά, Αἴπι. Μϑ8. Απη. ἘΔ. ἐπὶ γῆν Βοῤῥὰ] ἐπι γῆς Βορρα ΧΙ], τοό, το8, 233. ἐπι γὴς Βορρὰν 26. ἐπι τὴν γὴν Βορρά ο1. καὶ ἀνέπαυσαν] καὶ καὶ ΧΗ, 22,26, 46, 45, 40, 51, ό2, 86, 87, οτγος, 97.147, τδς, 28,233, 238, 310. Οοηρὶ. ΑἸ4, ΑἸέχ. Ογη!!. ΑἸεχ. δ, γ30. Ατίω. Μ8. Απῶ. Βά, δίαν. Οἶτοσ. ἐπαυσαν τού, 311. επαυσαντὸ τ 30. γεφεϊφξετε “ξεόνκηι Ἠΐετου. τὸν ϑυμόν με] τον ϑορυξον με 68, 97, (228. ἔυρτα ἴοτ. υἱ Ἐά.) ΑΙά. ἐν γῇ Βοῤῥα} ἐπι γὴν Βορρα 25, 56, ξι, 8ό, ος,, 147) 18ς, 238. (γρ!. τῶν ἐπι γῆν Βορρῶ 62. ἀπὸ γῆς Βορρα 198. ἐπι γη Βορρῶ 230. 
ΙΧ, Καὶ ἐγίετο--αἰχμαλωσίας ἴῃ ςοτη. ἴε4.} α οὔπι ἱπίεγτηθα, 240. 
Χ. Λαῦε τὰ] λώξε σὺ ἐμοὶ Αγ. Μ5. λάξε σὺ Αγ. ἘΔ. τὰ ᾿ ἐκ τῆς] ἀπὸ τῆς Οοπηρ!. «χρησίμων αὐτῆς] χρησιμων τῆς γῆς ος, 114. ιϑ8ς. αρὰ τῶν ἐπεγνωκότων] παρα τῶν εἐγνωχοτων 62, 147. ᾿ὥαραὰ ἐγνωκότων 86. τσαρα τῶν ἀγεγνώχοτῶν ος, 18ς. αὐτὴν] αυ- τῶν 11, - σαραὰ Ἑλϑαει καὶ παρὰ Τοδιου καὶ τσαρὰ Αἰδειου [0,5 22. “ παρα Ελϑδαὶ και παρα Τωξιου και τσαρα Ἰδεια 36. (238. (Ὁ 6) -Ἑ ελάεηι, ἤπε καὶ ργίγο, 51. Ἔ καὶ σαρα Ἑλδᾶει, καὶ σαρα Τωξιου καὶ τσᾶρα Αἰδεεις 62, 86. Ἔ ταραὰ Ελϑδαϊ και σαρα τὰ Τω- διου καὶ τσαρα Ἰδέου ος, 18 ξ. Ἔ καὶ σαρα Ἑλδαη καὶ τσαρα Τοδιου καὶ Παραδειου 14). -Ἐ καὶ παρὰ Ἔλδαία, καὶ παρὰ Τοξία, καὶ παρὸ Ἠλία 8ίαν. Οἴτορ. . καὶ εἰσελεύσῃ σὺ] καὶ ἐλευση (642. ἴογ. ἐλευσει) 86, 14). κα σὺ (οτρὶ. Επ|εθ. Ῥείη. Ἐνδηρ. Ρ. 1970. οἶκον τ Σοφονί]} οἶκον Σοφονίᾳ Ευΐεδ. Ι. οἶς, 

ΧΙ. ςεφάνεας} σεφανον 522, 16, ςτ, 62, 68, 87,01, ος,97,147, τᾶς, 228, 238. ΑἸά. Αττῃ. Μ3. ϑ8ἴαν. Οἰἶἕορ. ἐπὶ τὴν κεφαλὴν] -Ε σου 239. Ἰησξ] Σεσε (πιεπάοίε) τοϑ. ΡΓοουλϊε, καὶ 230. 
᾿ΧΗἼΙ. ᾿ἸΙδὰ---ὄνομια αὐτῷ] ἰδὲ ἄνθρωπος ᾧ ὄνομα ἀνατολή. Ῥῃϊο Τυά. 1, 414. Ευΐερ. Ργξρ. Ενάπρ. ρΡ. 533. Ἰδὲ ἀνὴρ] , ἀνὴρ 230. δὲ ἄνθρωπος ΟΥΠ]]. ΑἸοκ. νἱ. ρατι. 1. Ρ. 394. (ΟἹ Π. ς33. οἱ α1.}, ὄνο- μα αὐτῷ] Α αὐτῳ 230. ὄνομα αὐτῷ Οοπιρὶ. Τυπίη. Μ,. Ρ. 298. (ΟΣ. 
Αι. ὶ 



ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 

: 39 : - ρὃ ᾿ ᾿“ 7 ,“ ς΄ φ ἧς ᾿ 

τὸν οἶκον Κυρίου, Καὶ αὐτὸς λήψεται ἀρετὴν, κα! χαϑιεῖται, καὶ κατάρξει ἐπὶ τὰ ϑρόνε αὐτῇ, 15, 
Ὁ» ς . Ἢ δά 5 » ςς ΄Ν, 3 Ἂν 3 ΄ ν 2 », Ὃ δὲ ͵ 

καὶ ἔς αι ἱερεὺς ἐκ δεξιῶν αὐτϑ, χαὶ βουλὴ εἰρηνιχὴ ἐςα! ἀναμέσον ἀμφοτέρων. ὲ ςέφανος τΆ. 

᾿Ξ ΝΞ 25 “Ὁ Ν ρ᾿ 2 ΄ ϑιν"κ 9 ᾽ὔ ΡΕ 

ἔςαι τοῖς ὑπομένεσι, χαὶ τοῖς χρησίμοις αὐτῆς, καὶ τοῖς ἐπεγνωχόσιν αὐτὴν, χαὶ εἰς χάριτα υΣ 
. Η .“. » ᾽΄.Σ:χ. » " φῳᾧ  » ͵ 

Σοφονίου, χαὶ εἰς ψαλμὸν ἐν οἴχῳ Κυρίου. Καὶ οἱ μαχρᾶν ἀπ᾿ αὐτῶν ἥξεσι, χαὶ οἰχοδομήσουσιν 1ξ, 
μῷ ᾿ ΄ 

’ 9 ἢ [4 ", ς {Ὁ 

ἐγ: τῷ οἴχῳ Κυρίου, καὶ γνώσεσϑε διότι Κύριος πταντοκράτωρ ἀπέφαλχε μὲ πρὸς ὑμᾶρ" χαὶ ἕςαι, 

ρ ω. , ἰδ “ι  6ὁὲἕῥ ὀρ 

ἐὰν εἰσαχέοντες εἰσαχόσητε τῆς φωνῆς, Κυρίου τ Θεδ ὑμῶν. “- 

ἘΣ 
ΚΕΦ. 

ἂν ἯΙ 3 Ὄ ᾿ '.393.Ν “". 2 ϑ » ’ὕ ᾽’ ' 

ΚΑΙ ἐγένετο ἐν τῷ τετάρτῳ ἔτει ἐπὶ Δαρείξ τὸ βασιλέως, ἐγένετο λόγος Κυρίου πρὸς Ζαχα- τ. 
΄ π᾿ ) Ω 2 ρ᾿ Ν 2 ΄ 3 ΄ ΄Ν 

ρίαν τετράδι. τῇ μηνὸς τᾶ ἐγγάτε, ὅς ἐςι Χασελεῦ. Καὶ ἐξαπέςειλεν εἰς βαιϑὴλ, Σαρασὰρ χαὶ 2. 
- : 9 ρο 3 , ἡ ΄ ’ ν “ ς Ρ- 

᾿Αρδεσεὲρ ὃ. βασιλεὺς, χαὶ οἱ ἄγδρες αὐτου, ἐξιλάσασθαι τὸν Κύριον, Λέγων “πρὸς τοὺς ἱερεῖς 5. 

[Ω] ’ Ν ν ἢ ’ ζή 3 ’ὔ “ς 

τὸς ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου ππαντοχράτορος, Χαὶ πρὸς τὰς προφήτας, λέγων, Εἰσελήλυϑεν ὧδε ἐν τῷ 
- ρο Ζ “. εἐή7 960 ΕΣ ’ γὃδ ε ἊΨ» Κ Ὶ 9 ν» λό φΖ ΞΘ 

μηνὶ τῷ πέμπ]ῳ τὸ ἁγίασμα, καϑότι ἐποίησεν ἤδη ἱκανᾶ ΤΉ. αἱ ἐγένετο λόγος Κυρίου τῶν 4. 
ν » κ Ξ3.Ν Ν ὦ Ν Ν ἐδα ᾿ Ν Ν Ν ε φ 7 

δυνάμεων πρὸς ἐμὲ, λέγων, Εἰπὸν πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν τῆς γης, Χαὶ πσρος τὰς ἱερεῖς, λέγων, ς. 
: - ᾿ Β- 2 “ἷἶῳαοφεορῦν . 3 ε , » Ν 

Ἐὸν γηςεύσητε, ἢ χόψησϑε ἐν ταῖς πέμπ]αις ἢ ἐν ταῖς ἑξδόμαις, χαὶ ἰδὲ ἑδδομήχοντα ἔτη, μὴ 
᾿ “ 2 ον Ν ΄ ᾿ 

νηξείαν γενηςεύχκατέ μοι; Καὶ ἐὰν φάγητε ἢ πίητε, ἐχ ὑμεῖς ἔσϑετε καὶ πίνετε; Οὐχ, ὅτοι οἱ 
2 ἜΈΈΕΕΞΕΕ: . “Ὁ “" “.ἊΡ»» Ψ 

λόγοι, οὃς ἐλάλησε Κύριος ἐν χερσὶ τῶν προφητῶν τῶν ἔμπροσθεν, ὁτε ἣν Ἱερουσαλὴμ χατοι- 

.. 2 μ᾿ 3. “ ν ς » Ν ιν ΒΞ 

χουμένη, καὶ εὐθηνοῦσα, χαὶ αἱ πόλεις χυχλόϑεν αὐτῆς, χαὶ ἡ ὀρεινὴ χαὶ ἡ πεδινὴ κατῳχεῖτο; 

6. 7. 

Ῥ. 366.) ἀνατελεῖ] ανατολη 87. Ευΐεῦ. Ἰ)επι. Ἐνδηρ. Ρ. 476. ((Ε. 

Ρ. 358.) | 
ΧΙΙΠΙ. Καὶ αὐτὸς λήψεται] και αντος λεψεται 62. καὶ καϑιεῖ- 

ται] ροηὶς παι ροῖϊ καταρξει 23. καὶ καϑίσεται Οοπρὶ. ἐπὶ τὰ 

ϑρόνου αὐτὰ κα του (ΧΙ]. δἀίοτίρε. Τα ρτὰ 11.) 36, ςι, ος, 18ς, 198, 

233, 228. καὶ ἔραι ἱερεὺς] καὶ ἐξα! ὃ ἱερεὺς 38, 23, 26, 36, 40, 42, 

49, 51» ὅ2, οἵ; 95, 97, 1Ιούό, 147, τ8ς, 228, 238, 310. Οομηρί. ΑἸεχ. 

ἐχ δεξιῶν αὐτῷ]Ὲ αὐτε ος, τ8ς. ἔραι ἀναμέσον ἀμφοτέρων] αναμε- 

σον ᾿αμφοτερὼν ἐςᾶι 228. 

ΧΙΥ. Ὁ δὲ ςἔφανος---Σοφονίου} (ογοπαῖ ἐγεπὶ Ἡείοπι εἰ Τοδῥε᾽ εἰ 

14αἴα εἰ Ἡκρα δΠο ϑορδοπῖας το. ἘΔ. ταᾶγρ. (Οὗ. Ψ]ρ.) τοῖς ὑπο- 

μένουσι] -ἰ- αὐτὸν ΑΙεχ. καὶ τοῖς χρησίμοις αὐτῆς] καὶ τοῖς χρῆσι- 

μοις αὐτοις “6. ΑἸά. καὶ τοῖς ἐπεγνωκόσιν] καὶ τοῖς ἐπιγινωσχδσὶιν 

239. υἱᾷ΄ Σοφονίου] τοις νιοις Σοφονιου ΠΙ, ΧΙ], 26, 40, 49, τού. 

Οοπιρὶ. καὶ εἰς ψαλμὸν] -Ἐ σοι 23. ἐν οἴκῳ Κυρίου] εν τώ οἰκῶ 

Κυριου 49. 

ΧΡ. Καὶ οἱ μακρῶν---Κυρίου 13] αὶ συτη ἰπιεσπιεά. 62,130. ἐν 

τῷ οἴκῳ Κυρί!]} οἶκον Κυρίε Ατηι, Μ8. Απη. Ἐά. 51αν. Οἴἶτορ. καὶ 

γνώσεσϑε] και ἐπιγνώσεσϑε ΧΙ], 26, 40,42, 409, τού, 233. ΑΙεχ. και 

γνωσεσϑαι 240. διότι Κύριος} οτι Κυριος 22, 26, 36, ςτ,62, 8ό,ος, 

147, τ8ςν 228. ἀπέραλκέ με] ἐζαπεγαλκε μὲ 23, 40, 42. (οπηρὶ. 

ἐὼν εἰσακδοντες} ἐαν ἀκονοντες 22, 36, 42, ξ1,) 62, 86, ος, 147. ι8ς, 
238. εαν ακᾶσαντες 23. κ εἰσάχξοντες 26. εἰσακἕοντες  εἰσακου- 

σηται 26. τῇ Θεξ ὑμῶν] τε Θεξ ἡμῶν τού. 

1. ἐπὶ Δαρείου] α ἐπὶ Αι. Μ5. Ατπι. Ἑά. τῷ βασιλέως] α τα 
40, 228. ἐψένετο 29] ργρεπητι. καὶ 62, 147. τετράδι! τη τετραδὶ 

και εἰκαδὶ 46. ΑΙεχ. Ἐ καὶ εἰκαδὶ τοό. τὰ ἐννάώτε} τὰ ἐκτε 68, 

87; 91) 97, 228) 310. ΑἸά. ὅς ἐςρ!] δ᾽ ἐσι ὅ2, 86, 14). Χασελεῦ) 
Χασαλεὺυς 232. Χασλεὺ 40. (62, 147. οοἴτ. τῇ. τες.) Οομρὶ. Χασα- 
λεὺ 49, 51, 86. 

- ἢ. Καὶ ἐξαπέρςειλεν) καὶ ἐξαπερξειλαν Χ]]. καὶ απεςειλεν 36, ει, 

ό;, 86, 8), οἱ, 147, 228, 238, 3το. ΑΙά. εἰς βαιϑὴλ] εἰς βεϑηλ 26, 
86. ᾿Σαρασὰρ] Σαρσᾶαρ 130, 311. δῖαν. Οἰἶτορ. καὶ ᾿Αρδεσεὲρ) 
καὶ Αρβεσεε ΧΙ]. καὶ Αρδοσαγερ 23. καὶ Αρσεδερ 40. καὶ Αρξαϑ' 
Σαγερ 45, 68, 428, 310. ΑἸά. ἢς ςοπλιπέπι 91. και Ῥοξοσαγεϑ 

οὐττ. 49. καὶ Αρχέσεερ ὅ2. καὶ Αρμαϑ Σαγερ 87,97. καὶ Αρβε- 
σεσερ τού. ΑΙεχ. καὶ Ηρβδοσαγέρ 130. ἔς, πἰᾶ και ὁ Ηρ. 311. 

καὶ Δρμογερ 230. καὶ Ῥογὼμ Οοπιρί. καὶ ᾿Αξεσὼγ Απη. ΜΞ. 
καὶ ᾿Αξασαὶ (εἰ. ᾿Αδασὰ) Ατπι. Εά. καὶ ᾿Αρδοσαδὲρ Οοάεχ ὑπὺς 
δεγρὶὶ, καὶ ᾿Αδεσερὲ Οοάεχ πηυ5 ϑεγρῖ. καὶ ᾿Αρδωμελὶχ, Θεοτρ. δἰ 
“ναὐξξεν Ἡϊετοτι. βασιλεὺς] βασιλεῖς Απη. Μ8. Ατπι. ἘΔ. καὶ οἱ 
ἄνδρες αὐτῷ) καὶ οἱ ἀνδρες οἱ μετ᾽ αὐτὰ 22, 36, ς1, ὅς, 86, 147. 238, 
240. 8ϊαν. Οἴἶτορ. καὶ οἱ ἄνδρες αὐτῶν Αταν. Μ8. Ατπι. Ἑά. καὶ 
ἄνδρας μετ᾽ αὐτῶν Οοάεχ ὑπι8 ϑεγρ. μεθ᾽ αὐτὰ Οοάεχ υπι5 
ϑεσρὶ. ἐξιλάσασθαι} τα ἐξιλασασϑαι ΧΙ], 26, 40, 42, 49, τοϑ, 
“33. Οοἰηρῖ. “τὰ ἐξιλασϑαι τοό. εξιλασϑαι 230. μὶ ἀἰεργες σΥἘΜΤΩΓ 
Ηϊετζοι. : 

᾿ Μ5. Αγ. Εά. 

ΠΙ. Λέγων] καὶ λέγειν Απῃ. Μ8. Απῃ. Ἑά, τὲς ἐν τῷ] αὶ τῳ 
62, 147. Οομρ!. οἴκῳ Κυρίου] - Θεξ δ(αν. Μοίᾳ. λέγων 2] 

α 22, 36, ςΙ, 62, 147. 238. ΑἸτη. Μ5. Αττ. Ἐὰ. ϑῖαν. Οἴσοςσ. Εἰσ- 

ελήλυϑεν ὧδε} ρτγαπιῖτι. ἢ Χ]1. ῥγαπηϊ, εἰ 22, 26, 36, 42, 49, ςἴ,) 

(228. ἔμρτα Ἰΐα. δὸ αἱ. π,.) 438. Αἰεχ. Ατιτ. Ἑὰ, δἷαν. εἰ εἰσηλϑεν ὧδὲ 

240. ἐν τῷ μηνὶ τῷ τέμπἼῳ] ἐν τω τοεμπῆω μηνι 25, 23, 36, ςτ, 62, 

86, 147, 438. Οοπιρί. κα ἐν 26. α Ογίοίξ, ν. 293. τὸ ἁγίασμα] 

( ἤ' νηξευσω 22, 16, (ός, τ47. υἱ νἱἀειυγ) 86, (128. εχ φοττ, 8} 8]. ηι.) 

2418, 240. ροηΐε ἢατὶπι ροῖξ ὧδε 23. ΑΙεχ. Ἐ εἰ νησευσω ς΄, Ἐ νη- 

ςεύσομεν ΟἸγίοῖς. 1. οἷς. -Ἐ ἰϑάκρυσαν ἢ ἐνήρευσαν δῖαν. Οῇτορ. 

καϑότι ἐποίησεν] καϑοτι ἐποιησαν 1, ΧΙ], 40, 42, 68, 97» τοῦ, τ98, 

228, 210. Οοπιρὶ. ΑἸά. Αἰτῃ. Μ5. Αγην. Ἑὰά. καϑοτι ἐποιησα 22, 36, 

ς1) 65, 86, 147, 238, 240. ΑἸεχ. 8ϊαν. Οἴἶτορ. χαϑὺ ἐποιῆσεν 130, 

411. (3επε εἰ 7εζαπαπθ) βεμε ζεεὶ ὅν. Μοίᾳ. ἑμχία φιοά ΤΣ ΩΣ 

Ἡϊεοθ. ἤδη] τᾶτο Ατη. Μ5. Απη. Βα. 

1Υ. Τοΐυπι οομηπιᾶ ἀεείϊ 2490. τῶν -δυνώμεων] τραντοκράτορος 

24, 36, ςτ, ὅ;, 86, 147. 238. 130, 311. ρὸς ἐμὲ] πρὸς μὲ 22, 

46, 36, 49, ς1, ό;, τοό, 130, 147, 228, 233, 238, 310, 311. Οορὶ. 

ΑΙεκχ. 

ν. Εἰπὸν] δὴ ΧΙ. εἰπε 22, 36, ςτ, 87, 91,97, 130, 228, 238, 

410,).311. Α]ά. ΑἸεχ. πρὸς ἅπαντα τὸν λαὸν] τρος σαντα τὸν λᾶον 

ΧΙ], 36, 42, ςτ, 68, οἵ, 97, τού, 147, 1908, 228, 238, 310. ΑΙὰ. Αἰοχ. 

α σαντα 40, 130, 233, 311. Απη. Μ8. Απη. Ἐά. ταντὶ τῷ λαῶ 

Οομρ!. καὶ πρὸς τὰς ἱερεῖς} τί τῆς γης ΧΙ. Ἐὰν νηςεύσητε] ἐᾶν 

νηςευσησϑε 97. Αἰὰά. ἢ κόψησϑε] εἰ ρίαηρἑι Ηϊεγοῦ. ἐν ταῖς 

πίμπΙαις} ἐν τω τεμπίω 55, 36, ςι, ὅ), 86, 147, 238, 240. λ 33: 

ἢ ἐν ταῖς ἑδδόμαις} καὶ εν τω εδδομω 22, 36, ς τ, 65, 86, 147, 238, 240. 

κ 3.23. ἢ ἐν ταῖς ἑδδομάσιν Οοπιρί. -Ἐ μηνῶν Ἀπ. Μϑ5. Αγσῃ. Ἐά. 

Ἡ τῷ μηνὸς 8αν. καὶ ἰδὲ} α καὶ Αται. Μ5. Ατηι. Ἐά. ϑιαν. Οἴτοξ. 

γενηςεύκατέ μοι} ἐνηξευσατε μοι 56, τού. ' 

ΨΙ. ἢ τίητε] καὶ αν σιητε ΧΙ]. ἢ τῦετε 36. εχ σοττ. κχαι σι" 

ἥτε 40, . 42, 62, 147. ΑΙεχ. Ατγη,. ΕΑ. καὶ πίνητε ΟΠ γίοίε. ἱν. 20. 

ἐχ, ὑμεῖς] ἐκὲν ὑμεῖς Απη. Μ5. Αττη. Ἐα. ἔσϑετεῖ ἐσϑιετε ΧΙ, 

22, 23, 26, 16, 40, 42, 49, ξ1. 68, 86, 91, 97» τού, 228, 238, 339, 

210, 311. Οοιρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. ΟΒιγίοίς. 1. εἷξ, ἐσϑιητε 147). καὶ 

τοΐνετε] καὶ ὑμεῖς πίνετε Χ]], 22, 23. 36, 40) 5; 68, 87,91, 97. τού, 

198, 228, 238, 310. Οομρὶ. ΑἸά. ΑἸεχ. καὶ τσιγητε 147. Χαὶ υμεις 

πὐινῆτε 311. ᾿ 

ΨΙ1. Οὐκ ἕτοι οἱ λόγοι] εἰσιν ΧΙ, 22, 26, 16, 42, ζ1, 93) τού,. 

130, 18ς, 233, 238, 240, 311. ΑΙεχ. Ἔχ, ὅτοι εἰσιν᾿ οἱ λογοι 23, 68, 

87, 91, 97, 228, 310. Αἰὰ, -Ἐ μα εἰσιν 49. ΟΟΠΡΪ. Νικηφμϊά ποι ἐβα 

μιπὶ υεγῥα πιεα Ἡϊετοη. ἔν χερσὶ) ἐν χϑρι 23, 975) 130» 228, 230. 

410,) 311. ΑΙά4. Απη. Μ5. Ασῃ. Ἑά. τῶν τορροφητὼν] “Ἢ αὖτε πη. 

ὅτε ἦν Ἱερεσαλὴμ) οτι καὶ Ιερεσαλημ 97. 
Ἰσραὴλ Αἰά. 

ΑΙά, καὶ εὐϑηνουμένη 130, 311. καὶ αἱ πόλεις} αἱ «τ. Ὑ αὖν- 

τῆς ἴῃ ομαγδές. τηΐθογε Αἰεχ. κυκλόϑεν αὐτῆς] κυκλοϑεν αὐτῶν ΠΙ. 

(. ΧΙ, 22, 26, 36, 42, ς1, 62, 68, 86, 87), 91» 94) 97» 196, 130, 147» 

ὅτε και 

καὶ εὐϑηνξσα] και εὐφραινέσα 87ν 91, 97» 228, 310.. 



ΚΕΦ. ΥἹΙ]. 

8. 9. 
10. 

11. 

12. 

13. 

14. 

νητα] Εἰ υἱάμαπις, εἰ ερίδαπ, εἰ σηβέγενε Ηϊετγου. 

᾿ 248. 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 

Καὶ ἐγένετο λόγος ̓ Κὐρε πρὺς Ζαχαρίαν, λέγων, Τάδε λέγει Κύριος παντοχράτωρ, Κρίμα δ δί- 
Χάιον τβίνετε, καὶ ἕλεος χαὶ οἰκτιρμὸν “ποιεῖτε ἕχαςος. «πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὖτε, Καὶ χῆραν, χαὶ 
ὀρφανὸν, χαὶ. προσήλυτον, χαὶ ππένητα μὴ χαταδυναςεύετε, χαὶ χαχίαν ἕχαςος τῷ ἄδελφξ αὐτῷ 
μὴ μνησικαχείτω ἐν ταῖς χαρδί αἷς ὑμῶν. Καὶ ἠπείϑησαν τῇ προσέχειν, χαὶ ἔδωχαν γῶτον παρα- 
φρονᾶντα, χαὶ τὰ ὦτα αὐτῶν ἐδάρυναν͵ τῷ μὴ εἰσαχέειν. Καὶ τὴν χαρδίαν αὐτῶν ἔταξαν ἀπειϑῇ, 
τϑ μὴ εἰσαχὅειν τῇ γόμ8 βου, χαὶ τοὺς λόγους, ἃς ἐξαπέςειλε Κύριος τταντοχράτωρ ἐν πε ατι 
αὖτϑ. ἐν χερσὶ τῶν ἘδοθΉΤον τῶν ἔμπροσϑεν' χαὶ ἐγένετο ὀργὴ μεγάλη παρὰ. Κυρίε ̓ϑαντοχῥα: 
τορος. Καὶ ἕςαι, ὃν τρόπον εἶπε, χαὶ οὐχ εἰσήχουσαν, οὕτως ἈΚΡΑΚΟΝΤΑ ἡ χαὶ οὐ μὴ εἰσακέσω, 
λέγει Κύριος «Ψαντοχράτωρ. Καὶ ἐχξαλὼ αὐτὲς εἰς πάντα τὰ ἔϑνη, ἃ οὐχ ἔγνωσαν" χαὶ ἡ γῆ 

ἀφανισϑήσεται χατόπισϑεν αὐτῶν ἐχ διοδεύοντος χαὶ ὶ ἐξ ἀναςρέφοντος" χαὶ ἔταξαν γῆν ἐχλεχτὴν 
εἰς ἀφανισμόν. 

: 
᾿ 

ΚΑῚ ἐγένετο λόγος Κυρίου “πταντοχράτορος, λέγων, Τάδε λέγει Κύριος πσαντοχράτωρ, ᾿Εζήλωχα 

τὴν ᾿Ἱερεσαλὴμ χαὶ τὴν Σιὼν ζῆλον μέγαν, χαὶ ϑυμῷ μεγάλῳ ἐζήλωχα αὐτήν. Τάδε λέγει Κύ- 
ριος, ᾿"Ἐπιφρέψω ἐπὶ Σιῶν, χαὶ χατασχηνγώσω ἐν μέσῳ Ἱερεσαλὴμ, χαὶ χληϑήσεται ἡ Ἱερεσαλὴμ 

σόλις ἀληϑινὴ, χαὶ τὸ ὅρος Κυρίου ππαντοχράτορος ὄρος ἅγιον. Τάδε λέγει Κύριος πταντοχρά- 

τωρ, Ἔτι χαϑήσονται παρεσθδύτεροι χαὶ τρεσξύτεραι ἐν ταῖς πλατείαις Ἱερουσαλὴμ, ἕχαςος τὴν 

ὀάξδον. αὐτῷ ἔχων ἐν τῇ χειρὶ αὐτῇ, ἀπὸ πλήϑες ἡμερῶν. Καὶ αἱ πλατεῖαι τῆς πόλεως πλησϑή- 
σονται παιδαρίων χαὶ χορασίων ππαἰζόντων ἐν ταῖς τλατείαις αὐτῆς. 

ιϑς, τοῦ, 228,233,238,310, 311. (μηρί. ΑΙΔ, ϑῖαν. Οἶτορ. 3 Οοὐϊ-. 
εε5 ϑεγεὶ,. αὐτῶν κυχλόϑεν Ατπι. Μ5. (Απιη. Εά. 4]. αὐτῆς.) 

κεῖτο] κατωχιςὸ 211. 
ΝΙΠ1. Καὶ ἐγένετο--σαντοκράτωρ ἷπ οοπι. [ε4.} α οὐπὶ Ἰητεττηοά, 

240. 
ΙΧ. Τάδε λέγει Κύρ. ταντοκχρ.] Εσςε αἰεὶ! 1δονεῖπε» οπιπίβοίεη:, αϊ- 

ἐθης : Ἡϊεῖοη. λέγει Κύριος] [Γ. 97. τοαντοχράτωρ]) Ἔ λεγων ΧΙ], 

426, 87, 91,97, 228,.233, 310. ΟΟπρί.. κρίνετε] κρίνατε ΧΙ], 22, 26, 
46,45, 49, 86, τοό, 198, (228. εχ σοΙΤ. 80 8]. πη.) 238. Οομρὶ. ΑἸεχ. 

ΟἸμγίοίς 1. εἶς. Ογηϊ!. ΑἸεχ. ἢϊ, α66. (ΟΕ, νἱϊ. ρατε. ἢ. Ρ. 437. εἴ 4}.) 
καὶ ἔλεος) καὶ εἐλεὸν 22) 36, 49, ξ1»᾿ (62. ἴοτ. ελαιον) 68, 86, 94. 97. 

147, ι᾽ι8ς, 228, 238, 210. ΟΟμρ]. ΑἸά, ποιεῖτε ἕκαςος] ποιησατε 
ἐχαςὸς 62. γαείαὲ κπω(γεΐχιε Ἡϊετοη, 

τον. σλήσιον αὐτῷ 22, 40, 51, 6, 86, 95» 147, τϑς, 238. Ογγ!}}. ΑἸοχ. 

1. οἶς. δῖαν. Οἴτορ. μετὰ ἡ τὰ πλησίον αὐτῷ ΟΒιγίοί. 1. οἷτ. 
Χ, Καὶ χήραν] α καὶ Απῃ. Μ5. Ατ. Εά. Καὶ χήραν--σέ- 

Καὶ χήραν--- 
ἀδελφδὲ ᾳὐτῷ}Ὲ κουπὶ ἰηϊεσηςά. Α1Δ. καὶ τοένητα} α 97. (228. δἀ- 
(οὐρί. δὸ αἷ, αν.) μὴ καταϑυναςεύετε] μη καταδυναςευσητε ΧΙ], 45, 

97. (230. ἴςτ. καταϑυναςευσειτε) 311. μὴ καταϑυναςενῆτε ξ1) 130, 
228. (οπρὶ. ΟἸγγίοί. 1. οἶκ, 
σικακεῖτε ἕκαςος πρὸς τὸν πλησίον αὐτῷ ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν Οήρεη. 
'. 8123. τῇ ἄδελφε αὐτῇ} ροηΐς αι ροίξ μνησικακειτω ΧΙ]. τω 
αϑελφω αὐτὰ 22) 36, ςι, 130, (228. εχ οοιτ.) 228. Ομιγίοί, 11, 202. 

Ρτδετηϊες. κατὰ 23. Ῥτατηϊ, μετᾷ Ομιγίοί, Ι. εἷς, (ΟΕ 11. 202.) τὰ 
πλησίον αὐτῷ ΑἸτῃ. Μ5. Αγηι. ἙἘά. μὴ μνησικακείτω] μη μνησικα- 
χείτε 22) 429 51, 62, ό8, 87)01, 95,07» 130, 1479 18ς, 228, 38, 310, 

2411. (ομρὶ. ΑΙά. Ομυγίοι νἱ. 1 15. μὴ μαησικαχητε 23. ἐν ταῖς 
καρδίαις ὑμῶν] «Ἐ καὶ τὴν κακίαν τῷὸἪ πλησίον αὐτῷ μὴ ολέεσϑ 

Ομγίοῖ. 11. 202. ὑμῶν]. αὐτῷ Αγ. Μ85. Αστῷ, Εἀ. 
ΧΙ. Καὶ ἠπείϑησαν τῇ προσέχειν] λα 240. καὶ ἔδωκαν] αλλ᾽ 

εδωκαν Απη. Μ8. Απῃ. Ἐά. νῶτον] Ἔ αὐτῶν 22, 16, 42, ς1,) 62, 
ϑό, 94.147. 18ς,238, 240. ϑιαν. . Οἴἶτορ. τον 130. (311. υἱἱ νἱάεῖατ.) 
γῶτον τπαραφρονᾶντα]} νῶτες αὐτῶν εἰς καταφρόνήσιν Αγην. Μ5. Απῃ. 

ἙἘὰΔ. καὶ τὰ ὦτα αὐτῶν] α τα 62, 147. ἰδαρὺνα»] Ροπὶς Παιΐπὶ 

δηῖς τῶ ὠτὰ 23. ἐδαρυνον 68, 97. ΑἸά. τὰ μὴ εἰσακόειν) τα μὴ εἰσ- 
ακεσαι 26. τὸ μὴ ἀχδειν 40, 110, 311. | 

ΧΙΙ. Καὶ τὴν καρδίαν. αὐτῶν] .α αὐτῶν 40. 

εξαρυναν τοϑ8.. α ἔταξαν Αττη. Μ5. Αγηι. Ἐά. τὰ μὴ εἰσακέειν) τὰ 

μὴ εἰσακεσαι 26, τοό. ΑΙεχ. τὰ μὴ ἀχῆσαι 40. τῷ μὴ ὑπαχδεὶν 

Οοσαρί. τῇ νόμε με] α μου 62, 86, 147. τὰς νόμους μου Αἴβαῃ. 

'. ς43. καὶ τὰς λόγες] καὶ των λογὼν 32, ςῖγ 62, 86, ος, 147, 18ς, 

καὶ ἐπὶ τοὺς λογους 4.0. κῶ! τῶν λογὼν μου 43, 24οθ. μου 

68, 87, οῖ, 97. 228, 310. εἴ νεγδα πιεα Ἡϊεῖοπ. ὃς ἐξακέςειλε] ὃς 

κατῳ» 

ἔταξαν ἀπειϑῃ} 

πρὸς τὸν ἀδελφὸν αὐτῇ] προς᾿ 

καὶ κακίαν ὅτε. δὰ ἔπ. οοη}.} μὴ μνη- 

Τάδε λέγει Κύριος ππαν-᾿ 

ἐξαπεραλκε ΧΙ], 36, 406. ὧν ἐξαπεραλχε 22, 42, ξ΄, 62, 86, ος, 147, 

τϑς, 238, 24ο. ἐν χερσὶ] ἐν χειρι 68. ΑἸὰ, τῶν τοροφητῶν] α τῶν 
ό2, ος, 147, ι8ς. ΑΙά. - αὐτῷ Ατδμλη. 1, οἶς. ὀργὴ μεγάλη) ορμὴ 
μέγαλη Π1|. τιαρὼ Κυρίου] α παρα 311. 

ΧΠΙ. εἶπε) εἶπον Οοπιρὶ. καὶ ἐκ εἰσήκουσαν] - αντα ΧΙΠ, 26, 

36, 40, 42, 49, 51, όξ, 68, 8), 91, 95» 97, τού, τ8ς, τοϑ, 228, 233, 
238, 310. (οπιρί. ΔΙᾺ, ΑἸεχ. Ασα. Μ5, Αστῃ. Ἐά. - αὐτῶν 22, 230. 
καὶ οὐκ ἤκᾶσαν αὐτῇ 23, 130, 1479,9311. “Ἔ μοὺ 6 (οὐϊςεβ ϑεγρὶϊ. εἰ 

ποι ἀμάίογωπὶ ἐμηα ς Ἡϊετοθ. καὶ αὶ μὴ εἰσακόσω] καὶ καὶ μὴ εἰσακεση 

23. “Ἔ αντῶων 26, 36, 40, 42, 49, 1οό, 130, (228. ἴρτα [ἴπ. 80 4]. πι.}) 

. 233, 2209,311. Οοιῃρῖ. ΑἸεχ. Απη. ἙἘἀά. Βγεάεποδηιρ. 2 (οάϊοες 8εῖ- 

δἰ πο ἐχαμάϊαπι εος Ἠϊετοθ. ταοαντοχράτωρ] ρτατηϊττ. ὁ Οοπιρὶ. 

ΧΙΝ. Καὶ ἐκξαλῶ αὐτὲς] - ὡς ἐν λαίλαπι 36, 409, ὅ:, 86, 9, 

147, 18ς, (228. ἔρτα [ἴῃ. δ 4]. τ.) 240. ϑίλν. Οἷἶγορ. ἃ ἐκ ἔγνω- 
σαν) και οὐκ εγνωσᾶν τοῦ. καὶ ἡ γῆ ἀφανισϑήσεται] εἰ Ἰόγγα ἀἷδο 

βίαια οἱ Ἡϊεῖοθ. κατόπισϑεν αὐτῶν] ἀπὸ ὄπισϑεν αὐτῶν Οοπιρὶ. 
ἐκ διοδ. καὶ ἐξ ἀναςρίφ.} ὅτι ὅτις ἔραι ὃς διοδεύσει καὶ ἀναςρέψει Αἴτη. 
Μϑ8. Απῃ. ΕἘά. ἐκ διοδεύοντος} εκ διοδευσαντος 22. καὶ ἔταξαν) 

και ἐταξα 233. καὶ ἔϑησαν το Οοάϊςε5 δεγρὶ!. γῆν ἐκλεχτὴν] τὴν 
γὴν τὴν ἐκλεχτὴν 40. Οὐπηρὶ. τὴν ἐχλεχτὴν 87, 97, 130, 310, 311. 

ΑἸ4. κα ἐκλεκτὴν 198. την, Ἐά, ψὴν ἐπιϑυμητὴν 240. εἰς ἀφα- 
νισμόν) ἐπ (ἰμπκάίπεσι. Ἡϊετοι. 

εἶ! 

1. τυαντοκράτορος] - προς με 35, 36, 40, ξΙ, 62, 86, 147, 238, 
240. Ατη. Μϑ. Αὐτ. Εά4. το Οοάϊοεβ ϑεγρϊ. δ[αν. 

11. Τάδε λέγει Κύριος τσαντοκρ.} α 49. ᾿Εζήλωκα 19] ἐξηλωσα 

36, 87, 91, 97. 114, 428, 310. Ἐζήλωκα τ εἰ 25] ἐζηλωσα 22, 
426, 40, 43, ξ1) ό, 68, 86, ος, τού, 147» τιϑὃς, τοϑ, 333, 238. ΑἸά. 

ΑΙεχ. τὴν Ἱερουσαλὴμ) α 23- τὴν Σιὼν 230. καὶ τὴν Σιὼν] 
α καὶ 23. α 147. καὶ τὴν Ἱερασαλημ 23ς. ϑυμῷ μεγάλῳ] ζάτοτε 
"παχένμιο Ἡϊετοη. 

ΠΙ. Τάδε λέγει Κύριος) - πιαντοκρατωρ 23, 239. (ουηρί. Οοάεχ 
ὑπ δεῦρ. Ἐπιςρέψω] ργαπιῖεῖ. καὶ 26, τού, το8, 233. ΑἸεχ. ἐπ- 
ἔξρεψα Οοπιρ!. ἐπὶ Σιὼν] α ἐπι (δἀίοτγίρι. ππδγρ.) Χ11. καὶ κατα- 
σκηνώσω] και κατοιχήσω 240. ἡ Ἱερουσαλὴμ) κα ἡ 22, 26, 36, 40, 
42, 40, ςῖ, 62, 97» 1οῦύ, 147, 228, 233, 238, 310, 311. (οπγρὶ. ΑἸά, 

ΑΪεχ. 
ΙΝ. Τάδε λέγει Κύριος τσαντοκρώτωρ] α 240. Ἔτι καϑήσον- 

ται] ετι καϑισονται ος, ιτϑς, (3:0. οἴϊπι ἐπικαϑισονται υἱ νἱἀείυτ) 
311. ΤΥ! Αἴεκ. ἰϊ. ϑόο. καὶ τορεσξύτεροι] α Ογτῖ!!. ΑἸεκχ. 1. εἶτ, 
ἐν ταῖς πλατείαις] ἐ ἐν ταῖς ὁδοῖς (ῆς ἰηἴτα) ϑ8[αν. Μοίᾳ. ἔχων ἐν τῇ 
χερὶ αὐτϑ] ἐν τῇ χειρὶ ἔχων ΟγΠ. ΑΙεχ. ]. οἷϊ, τῇ χειρὶ] α τῇ ΑΙεχ. 

ν. Καὶ αἱ πλατεῖαι] α αἱ 87, (οι. δἀίοίρι. (υρτα ἔῃ. δὴ αἵ. πη.) 
97. 228, 310. Αἰά. 



ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 

»,.2 “- “Ὁ δ ες ἀτὴΣ ἢ ΤΊΣΙΣ τ ΚΕΦ, ΨΠΠ, 

τοχράτωρ, Ἐἰΐ ἀδυνατήσει ἐνώπιον τῶν χαταλοιπῶν τῷ λὰξ τῦτα ἐν ταῖς ἥμέραις ἐχείναις, μὴ χα 

ἐγώπιόν με ἀδυνατήσει; λέγει Κύριος «ταντοχράτωρ. Τάδε λέγει Κύριος «πταντοκράτωρ, Ιδὸ ἐγὼ 7.. 

σώζω τὸν λαόν μου ἀπὸ γῆς ἀνατολῶν καὶ ἀπὸ γὴς δυσμῶν, Καὶ εἰσάξω αὐτὲς, καὶ χατασκηνώ-.. 8, 
σω ἐν μέσῳ Ἱερεσαλὴμ, καὶ ἔσονται ἐμοὶ εἰς λαὸν, χάγω ἔσομαι αὐτοῖς εἰς Θεὸν ἐν ἀληθείᾳ χα 

ἐν διχαιοσύνη. τάδε λέγει Κύριος “παντοχράἄτωρ, Κατισχυέτωσαν αἱ χεῖρες ὑμῶν τῶν ἀχεβόγτων 9. 

ἐν ταῖς ἡμέραις ταύταις τὸς λόγες τότες ἐκ ςύματος τῶν προφητῶν, ἀφ ἧς ἡμέρας τεϑεμελίωται 

ὁ οἶχος Κυρίε παντοχράτορος, καὶ ὁ γαὺς ἀφ᾿ φχοδόμηται. Διότι πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐχείνων ὃ μι-- 

σϑὸς τῶν ἀνϑρώπων οὐχ ἔςα: εἰς ὄνησιν, χαὶ ὁ μισϑὸς τῶν χτήνων ἐχ ὑπάρξει, χει τῷ ἐχπορευ- 

ομένῳ ζαὶ τῷ εἰσπορευομένῳ οὐχ ἕςαι εἰρήνη ἀπὸ τῆς ϑλίψεωρ" καὶ ἐξαποςελω “Ιάγτας τοὺς ἄν-. 

ϑρώπες, ἕχαςον ἐπὶ τὸν πλησίον αὐτᾶ. Καὶ νῦν, οὐ χατὰ τὰς ἡμέρας τὰς ἔμπροσϑεν ἐγὼ ποιῶ 

᾿ς φοῖς χαταλοίποις τῇ λαξ τότε, λέγει Κύριος πταγτοχράτωρ, ᾿Αλλ᾽ ἢ δείξω εἰρήνην" ἡ ἄμπελος 

δώσει τὸν χαρπὸν αὐτῆς, καὶ ἡ γῆ δώσει τὰ γεννήματα αὐτῆς, χαὶ ὁ δρανὸς δώσει τὴν δρόσον αὐ- 

τῷ, καὶ χατακχληρονομήσω τοῖς χαταλοίποις τῇ λαξ μδ τότε ταῦτα “πάντα. Καὶ ἕςαι ὃν τρόπον 

ἦτε ἐν χατάρᾳ ἐν τοῖς ἔϑνεσιν ὁ οἶκος ᾿Ιέδα χαὶ οἶκος ᾿Ισραὴλ, οὕτως διασώσω ὑμᾶς, χαὶ ἔσεσϑε 

ἐν εὐλογίᾳ: ϑαρσεῖτε, καὶ χατισχύετε ἐν ταῖς χερσίν ὑμῶν. Διότι τάδε λέγει Κύριος ππαντο-, 

χράτωρ, Ὃν τρόπον διενοήϑην τῷ χακῶσαι ὑμᾶς ἐν τῷ παροργίσαι με τοὺς ππατέρας ὑμῶν, λέγει 

Κύριος παντοχράτωρ, χαὶ οὐ μετενόησα" Οὕτως πταρατέταγμαι, χαὶ διανεγόημαι ἐν ταῖς ἡμέραις 15. 

- χαύταις, τῇ χαλῶς ποιῆσαι τὴν Ἱερουσαλὴμ, χαὶ τὸν οἶχον ᾿Ιόδα" ϑαρσεῖτε. Οὗτοι οἱ λόγοι ἃς 

ποιήσετε" λαλεῖτε ἀλήνειαν ἕχαςος πρὸς τὸν πλησίον αὐτϑ, ἀλήϑειαν χαὶ χρίμα εἰρηνικὸν χρί-- 

10. 

ΕΣ ρὸ ’ ες ,᾿“Ὁ ἂΨΦ, - ΄᾽ ἰοὲ ΄ 9 »" Ἃ λ [ζι 9 3 ρ 

γᾶτε ἐν ταις σύλαις ὑμων, Καὶ εχᾶςος τὴν χαχίαν τᾶ πλησίον αὐὑτϑ μὴ λογίζεσθε εν ταῖς χαρ- 

Τά ξ ᾿" μ.ΦΨ Ν,. 9 Ὁ" ΄ “" ’ 9 4“ ’ ’ ἢ 

δίαις ὑμῶν, χαὶ ΟρΧΟν Ψευδῇ μὴ ἀγαπᾶτε" διότι ταῦτα πάντα ἐμίσησα, λέγει Κύριος παγντοχρᾶ- 

ΨΙ. Εἰ ἀϑυνατήσει] ῥταταϊτῖ. διοτι τοό. ΑΙεχ. τέτε ἐν ταῖς] τα 
ἐν τις 310. καὶ ἐνώπιόν μον} καὶ ἐνωπιον ἐμὸν 22, 26, 36, 49, 95: 
τούς, 18ς. Οοτηρί. ΑΙεχ. καὶ ἐνάντιον μοὺ 23. α και 130,310. Α]ά. 

ἐνώπιον ἐμὸν 238. ἀϑυνατήσει) αδυνατηση 490. λέγει 0}1.} αἰ 311. 
ΥΙΙ. Τάδε λέγει Κύριος τταντοχράτωρ)] α 36.5Ὁὁ 1δὲ ἐγὼ σώξζω] 

εδα ἐγω ανασωζω ΧΙ], 26, 36, 40, 42, 49) 1οό, 198, 233. ΑΙεχ. ιδὰ 
ανασωζω 440. ἰδὲ ἐγὼ ἀνασώσω Οοπιρί. καὶ ἀπὸ γῆς δυσμῶν] εἰ 
ὧδ ἐετγα οὐεαίας δοὶὶς. Ἡϊΐετοι. ΨῸρ. ϑυσμῶν) -᾿- ηλιξ 62, 86, 147. 

Ψ1Π. Καὶ εἰσάξω αὐτὲς] - εἰς τὴν γὴν αὐτῶν 22, 36, 4ς, ς1,6:, 
ό3, 86, 147, (228. ἔιρτα 11.) 238. 8:14ν. χαὶ εἰσαξω εἰς ἄντους 26. 

238, 310, 311. Οοηρί. ΑἸά. Απτη. Μ5. πῃ. Εα. Οεογρ. Ηἱεγοη. μ- 

Βεῖ τότε ἰπ ομδταῶς. πιίϊπογε Αἰεχ ταῦτα τᾶντα]) ἴτ. ΧΙ], 22, 23, 

26, 36, 40, 49, οἷ, 61) ό2, 8ό, ος, τοό, 130, 147. 18ς, 108)233) 238, 
311. Οομηρὶ. ΑἸεχ. α Ἐυοδοῖος. Οὐρὶ. εἰ ΑτδΌ. 

ΧΙΠ. ἐν κατάρᾳ] κα εν 68, 87, 91, 95, 97. 18ς, 228, 310. Αἰά, 
ἐν τοῖς ἔϑνεσιν} α ἐν Οοἴηρ!. ὁ οἶκος 6δα} α ὁ ΧΙ], 22, 26, 16, 40, 
43, 4ς, 40, ς19 ὅι, ὅ2, οἵ, 94, 97. τού, 147, 18ς, 228,238,310, 311. 

ΑΙά. ΑΙςχ. καὶ οἶκος Ἰσραὴλ] καὶ ὁ οἰκὸς Ἰσραηλ ΧΙ], 61, 311. 

Οομρί. Αἰεχ. καὶ οικος Ἱερουσαλὴμ 23. ἐν εὐλογίᾳ] ἐν εὐλογιαις 
τοό. ϑαρσεῖτε] ϑάρρειτε 94, :8ς. καὶ κατισχύετε---ὐμῶν] καὶ 

καὶ κατασκηνώσω) καὶ κατοικῆσω 42. καὶ κατασχηνώσουσιν ΟὐτΩρὶ. 
ε; λαῤῥαωπε Ἡϊετοη. καὶ ἔσονται ἐμοὶ] χαὶ ἐσονται μοι 229 26, 36, 
40, 42, 40, 1, ὅ:, 62, τού, 147» 198, 233», 238, 311. Οομηρὶ. ΑΙεχ. 

“ἦν ἀληϑείᾳ} αν οι... καὶ ἐν δικαιοσύνῃ] α ἐν 97, 228. ΑἸά. 
ΙΧ. τὰς λόγες τάέτες} τῆς λογὲς τας ό2. α τατες (βαϊοεῖρι. - 

Ρτὰ 11π.}) 228. α Ασην. Ἐὰ. Βγάεποδηρ. καὶ ὃ ναὸς ὅζο. δὰ δη. 

οοῃ.} κι “επιρίαπι σάὐἠβεαγσέων, Ἡϊετου. Ψ σ. ὁ ναὸς ἀφ᾽ οὗ] ὧν ἃ 
αὐτῷ (ἢς). 68. ᾧκοδόμηται] οἰκοδομείται τού. 
ΟΣ, πρὸ τῶν ἡμερῶν ἐκείνων} προ τῶν ἡμέρων τετων 40. 

ϑρώπων} κα τῶν 40. “Ἐ ἐκείνων 240. οὐκ ἔγαι 19] οὐκ ἦν 22, 36, 42, 
4ς, ξι,6ι, ὅ2, 95. τού, 1479 τᾶς, (228. εχ οοΙτ.) 238, 240. (310. οΧ 
ΘΟΥΤ. πη. τες.) 8ῖαν. Μοίᾳ. εἰς ὄνησιν] ἔργα ονησιν δἀζοτίρι, Ὁ δ]. τη, 
ὠφέλεια τού, εἰς ϑνησιν (ῇ0) τιοϑ. χαὶ ὁ μισϑὸς---ὐπάρξει] καὶ 
μισϑοὶ τῶν κτηνῶν οὐκ ἦσαν εἰς καάψεξιν (ἰπ αἰειοπείοηοα) Ατηι. Μ8. 

Ατη. ΕἘά. ἐχ ὑπάρξει] εχ, ὑπῆρχεν 22, 36, 42, 4ς, ςι, 6ι, 62, (86. 
τηᾶγρ. ὑπάρχει) 95, τού, 147, 18ς, 238, 240. 8ϊαν. Μοΐ,. εχ υπ- 

αρχει 108, (228. (οΙτ. ΔὉ αἱ. τι. ὑπηρχεν) 233. ΑΙεχ. καὶ τῷ 25 
ὅς. τὰ ἔπ. σοη).} ἀπὸ τῆς ϑλιψεως (χα ἀείωμπι δάϊοτῖρι. ἴῃ ΘΟ]. 12. 
Ῥοΐξ νεγθὰ δειξω εἰρηνην) 240. καὶ τῷ εἰσπορευομένῳ] κα 23, 130,311. 
α τῳ τού. καὶ τῷ ἐκπορ. (πιεηά.) ΑἸά. ἐκ ἔσαι εἰρήνη] ἐκ ἦν εἰρηνη 

φα, 36, 42, 4ς) ςτη)όι, 62, 86, ος, 147, 18ς, (228. ἦν εχ ςοττ.) 238. 
Αγη, Μ5. Ατιι. ἘΔ. δῖαν. καὶ ἐξαποςελῶ] α καὶ (Ὡρρἱεῖ. ἃ τ᾿. τες.) 
ὅ2, 147. Ὡᾶντας τὲς ἀνθρώπες] α τες 4ς, 40, 61, τοῦ. 
πλησίον αὐτϑ} τρος τὸν τλησιον αὐτὸ 40, 42. 

ΧΙ. τὰς ἔμπροσϑεν) τὰς ἐκείνας ϑῖαν. Οἴἶτορ. 
“ποιήσω 26, 40, 42. ἐρὸ ζαεία» Ἡϊοτοη, γψυΐϊς. 

ΧΙ. ᾿Αλλ᾽ ἢ δείξω] αλλ᾽ εἰ δειξω 62. τὸν καρπὸν αὐτῆς] τον 
βοτρυν αὐτης 26. καὶ ἡ γὴ--αὐτῆς 29] αὶ σὰπὶ ἱπιεγπεά, (βάζοτ. 
ΠλΔΓΡ.) 49ς. τὴν δρόσον αὐτῇ] τὸν δροσον αὐτῇ 147, 311. Οοιρὶ. 
τοῖς καταλοίποις} τους καταλοίπους 26, τῷ λαῖΐ με τότΒ}] α τατε 
ΧΙ, 22, 36, 42) 4ς, 49, ξ1, 86, ος, 97) 1οό, 147, 18ς, 198, 228, 233, 

ΕΞ 
εαὶι τὸν 

ἐγὼ ποιῶ] ἐγω 

“Φ 4 ᾿ 

τῶωΤν ὧν- 

κατισχύσουσιν αἱ καρδίαι ὑμῶν Αττῃ. Μ5. καὶ κατισχύσουσι χεῖρες 
ὑμῶν Ατη. ΕἘά. ἐν ταῖς χερσὶν ὑμῶν] ἐπ οογδἰδι: υοβγῖ:. Ἡϊετοπ, 

ΧΙΥ͂. Διότι τάϑε λέγει] στι ταῦε λέγει 4ς. διενοήθην] διενοηϑὴ 
311. καὶ οὐ μετενόησα] α οὐ Αγ. Ἑά. : 

ΧΡ. Οὕτως πιαρατέταγμαι] ἐτως ταρατεταχται οΙ. καὶ δια- 
γενόημαι] και οὐ διανενοημαι 4ς. . τῇ καλῶς ποιῆσαι] τε καχοπόι- 
ἤσαι 4ς. τὴν Ἱερουσαλὴμ!) τῇ ἱερουσαλημ 22, 36, 43, 49, 81) 95», 
ιϑς, 238, 240. αλτῆν ΟἹ, 97,.228, 310, 311. ΑΙά. καὶ τὸν οἰχον 

Ἰόϑα] χαὶ τῶ οἰκω Ιοϑα 22, 306, 4» 40, ς1) 62, 8ό, ος, 147», 18,238, 
240. ϑαρσεῖτε] -ἰ- τοι ϑάρσειτε τού. 

ΧΥῚ. Οὗτοι οἱ λόγοι] ὅτοί εἰσιν οἱ λόγοι (οπιρί. οὖς 

οὺς ἐποιήσατε Οὐομιρὶ. ἀλήϑειαν ἕκαςος] ἴγ. 147. ἀλήϑειαν 2} 

α ΧΙ], 22, δό, 36, 40, 49, ξ1, 94) τού, 130, 18, 238, 230, 240, 311. 

Οομαρὶ. Ατη. Μ8. Απη. Ἐά. αληϑὼς 45. 61, 62, 86,91; 147. Β- 
δεῖ ἴῃ ομγαδδ, τίποτε Αἰεχ. ὄλύϑειαν καὶ κρίμα ὅζο. δὰ ἔῃ. οοπι,} 

εἰ ἡμάϊείμπ ραείβοινα ἡμάϊοαι!ο ἐπ ρογεὶς υοῆτις τε. Ρ. 322. καὶ Κρι- 

μῶ εἰρηνικὸν] καὶ κριμα δικαιον 1Π|, τοό. -Ἐ καὶ δικαιον 36, 40, 68, 

97. 130, 228, 310, 311. Οομρὶ. ΑἸά. Αγηχ. Μ8. Ασπι. Ἐκ. και χρι- 

σιν εἰρηνικὴν 91. κα καὶ 240. εἰ 7μάϊείμπι ραείβεμπε εἰ βῆμα Ηϊεζοη. 

κρίνατε] κρίνετε 40, 49, 61, 68, (87. ἱπ πιᾶτγ. οὐξοήρί. δικαιον) 97» 

τού, 130, 108, 228, 233, 3105) 311. Αἰεχ. ἐν ταῖς αύλαις ὑμῶν] ἐν 

ταις ἡμέραις ὑμῶν 36, 49. 

ΧΥΙΙ. τὴν κακίαν] α (αὐίοτῖρί. ἔυρτα Πἴπ, 80 αἱ. πι.) 328. του 

πλησίον αὐτῷ) κα αὐτὰ 22, 36, 68, 97, 228, 310. ΑἸά.. τῷ πλησίον 51». 

438. φγοχίπιο (μο Ἠΐετοθ. μὴ λογίζεσϑε] μη λογιζησϑε 68, ποὶ 

εορἑἰεὶ Ἡϊετοα. μὴ λογίζεσϑε ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν] ποτ γεσορίιοι ἱπ 

εογαῖε (μο Ἰτεῃ. 1. οἷ, ἐν ταῖς καρδίαις ὑμῶν] ἐν ταῖς ἡμέραις ὑμῶν 

68. ΑἸΙά. διότι ταῦτα πάντα] παντα γὰρ τὰ τοιαυτῶ 240. Ταντῷ 

τᾶντα ] (τ. 23, ς1) ὅτ, 147,.233. 238. ΑἸεχ, Κύριος τσαντοχράτωρ] 

α ταντοχρατωρ 87, 91) 97) 228, 310) 311. δἰδν. Μοίῃ. 

’ ᾿ 

οὗς ποιήσετε) 



ΖΑΧΑΡΙΑΣ, ΚΕΦ. ΥΠΙ]Ι. 

18. 19. 

20. 

21. 

22 

23 

 ἰαίανίπὶ Ηϊετοη. 

τωρ. Καὶ ἐγένετο λόγος Κυρίε τταντοχράτορος πρὸς μὲ, λέγων, Τάδε λέγει Κύριος παντοχρά-. 
Ν ΄ ε ῪἿψ ν ’ ες.» Ν ΄ ἐ ςε ’ Ν οι, ἢ ε ’ » . 

τῶρ, Νηξεία ἡ τετρᾶς, χαὶ νηςείᾳ ἡ «σέμπ]η, καὶ νηφεία, ἢ εἐδδόμη, χαὶ γηςείᾳ καὶ δεχάτη ἔσονται 
““,χᾳ- Ἂν ».. “ 3 Ν ᾽ ΄ Ν 2 ςε 2 ν. » Ζ΄ Εν 

Τῷ οἰχῳ Ιόδα εἰς χαρὰν χαὶ εὐφροσύνην, χαὶ εἰς ἑορτὰς ἀγαϑάς" χαὶ εὐφρανϑήσεσϑε, χαὶ τὴν ἀλήϑειαν χαὶ τὴν εἰρήνην ἀγαπήσατε. 
λοῖ, χαὶ χατοιχδντες: σόλεις πολλᾶς, 
λιν, λέγοντες, ἸΠορευϑῶμεν δεηϑῆναι τοῦ 
παντοχράτορος" πορεύσομαι χάγώ" 
ὡπον Κυρίς ππαντοχράτορος ἐν 
Κύριος «πταντοχράτωρ, 

Ῥ ΄ 9 ΄ Ψ ς Ἁ 98 ἐ ω 3 σδ, διότι ἀχηχόαμεν ὅτι ὁ Θεὸς μεθ᾽ ὑμῶν ἐςι, 

ΔΗΜΜΑ λόγου Κυρίου ἐν γῆ Σεδρᾶχ, 

7΄ " ’ Τάδε λέγει Κύριος τσαντοχράτωρ, 
ς , 

ἰφ ΄ φ,΄ 
΄ 

Καὶ συνελεύσονται χατοιχδντες πέντε πόλεις εἰς μίαν πό- προσώπου Κυρίου, χαὶ ἐχζητῆσαι 
Καὶ ἥξεσι λαοὶ πολλοὶ χαὶ ἔϑνῃ πολλὰ [4 

Ί᾿ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἐξιλάσασϑαι τὸ πρόσωπον 3 βῷ ε “7 3 ΄᾽ ᾽Ν 3 
,»’ 2 μΦ δ ω 

Εν ταῖς ἡμέραις ἐχείγαις, ἐὰν ἐπιλάξωνται δέχα ἄνδρες ἐχ πασῶν τῶν γλωσσῶν τῶν ἐϑγῶν, χαὶ ἐπιλάξωγται τῷ χρασπέδε 

3 δι 
"Ἢ. Ἔτι ἥξεσι λαοὶ σολ.- 

δ ΄ 
,. Τὸ πρόσωπον Κυῤίου 

9 σιν " ξ΄ ἐχζῃτῆσαι τὸ πρόσ- 
Κυρίβ. Τάδε λέγει 

ἀνδρὸς ᾿Ιεδαίε, λέγοντες, Πορευσόμεϑα μετὰ 

καὶ Δαμασχξ ϑυσία αὐτῷ, διότι Κύριος ἐφορᾷ ἀνϑρώ- πους, χαὶ σάσας φυλὰς τῷ Ἰσραήλ. Καὶ ἐν Ἢμαϑ ἐν τοῖς ὁρίοις αὐτῆς Τύρος χαὶ Σιδῶν, διότι ἐφρόνησαν σφόδρα. Καὶ ῳχοδόμησε Τύρος ὀχυρώματα αὐτῇ, 
Καὶ διατᾶτο Κύριος 

΄-ς Ψ .᾿. Ν 
΄ » 9 ὔ ᾿ς 

χα! αὕτη ἐν πυρὶ χαταναλωϑήσεται. Ὄψεται ᾿Ασχάλων, χαὶ φο-. 

Ἅ ’ 7΄ ε Ν ἐ5."- χαὶ συνήγαγε χρυσίον ὡς πηλὸν ὁδῶν. 
εἰς ϑάλασσαν δύναμιν αὐτῆς, 

ΧΥΙῚῚ. δεῖς τοϊιπὶ σομγηγα 240. 
με 23. 

ΧΙΧ,' ἡ τετρὰς] καὶ τὰ ΤΈΤΑρΤΕ 22, (ς 1, σοττ. της) ὅς, 86, 95, 147, 18ς, 238. καὶ τετάρτη. 36, ἐς, 49,6τ, 68, 87, οἵ, 97, τοῦ, (198. εχ σοττ.) 228, 310. Οπρ]. ΑἸ4, (Αγη. Ἐά, ΤΉ8ΓΡ.) ἡ τπέμπΊη] καὶ του τσεμπῖου 22, ξι, 62, 86, ος, 147) τϑὃς, 238. (Ατι. Ἐὰ, ΤΠΔΓσ.) χαὶ νης. ἡ ἰξδ.} α ΟἸΒγγίοί. νὶ, 444. ἢ ἐξδόμη] ἡ τε εδδομα 22, ς1, 62; 86, ος, 147, 18ς, 238. καὶ νηρεία καὶ δεκάτη] α ς, ὅι. καὶ δεκάτη) ἡ τὰ δεκατε 22, ξι, 62, 86, 95, 147, 1τ8ς,238. τῷ οἴκῳ Ἰώδα], τῳ οἴκῳ 23. τῶ [5δὰ οἰκε 228. ΡΙξετηΪττ. ἐν 311. εἰς χαρὼν] ρτοτηῖϊ, καὶ 411. καὶ εὐφροσύνην] ΧΑῚ εἰς εὐφροσυνὴν Χ]Ι, 22. 26, 36, 42. 4ς, 49,| 51,)6ιτ, 62, οἵ, 97, 147, 228,.233. ΟΟπρΙ. ΑΙά, ΑΙεχ. Ομυγίοῦ. ], οἷξ, δῖαν. Μοίᾳ. δἰ ἐπ ἰαιϊείαπε Ἡΐετοθ. καὶ εὐφρανϑήσεσϑε] εἰ καὶ τὴν εἰρήνην] κα ΟἸεγίοι, 1. οἷ. ἀγαπήσατε] 

πρὸς μὲ, λέγων] λεγων τῦρος 

ἀγαπησετε 40. : 
ΧΧ. Ἔτι ἥξουσι] οτι ἡξουσι 26, 4ς. 

Ρυπέξ!5 ποίδί. 310. 

45: 

Ἁ 
. λαᾶοι πολλοῦ] ΓΘ. οἱ Ἁ ] 

καὶ κατοίκδντες] καὶ οἱ κατοικᾶντες ΧΙῚ, νχαι 

ΧΧΙ. Καὶ συνελεύσονται] ᾿ καὶ ΑΙά. κατοικδντες--- ρίαν τό- λιν} κάτοικοι τῆς μιᾶς καὶ μία πόλις Ατγη). ΜΆ. 
(!. κατοικέντες μίαν) εἰς μίαν τοόλιν Ατην, ἙἘά. πέντε τοόλεις] , 22, 4562, 68, (86. τἀΐοτῖρι. ΓηΔγρ.} 8), (οι. Δα ογῖρτ, ἔργα ᾿η. 80 αἱ. υ1.) 95. 91» 114, 147, 18ξ, 233, 230, 310, 311. ΑἸΙ4, αὶ πέντε (οτηρί. εἰ- υἱα!ες Ἡϊετοθ. εἰς μίαν πόλιν] εἰς πολιν ββιαν 26,.40, τού. ΑΪοχ. 
Ργαπητ. μιὰν 4ς, ὅ2, 68, 86, 87ν91, ος, 97,114, 147. 1Ά8ς, 233.) 310, 
311. ΑΙά, Πορευϑῶμεν] - τυοβευομενον 22, 36, 4ς, 40, ς!, 62, 68, 8ό, ος5 97, 147, 1τϑς, 228, 238, 240, 21ο. ΑΙά. τεορευσωμεϑα 26. ΡΥαετηἶτ. τσορευομενοι 42. δεηϑῆναι] Ροηϊξ Πἰδεῖπ ροίξ τσροσωπου Κυριου 68, 8), οἱ, 97. 228, 310. ΑΙά. δεηϑωμὲν 130, 3211.- τοῦ. προσώπου] τω προσωπω 62, 147.. Κυρίῳ ταντοκράτορος] Θεξ τσᾶν- 
τοχράτορος Απῃ. Μ5. Αγ. Εα. παντοκρατορος---παντοκράτηρος Ϊπ Τοτη. 1[44.] α αἰτεγυῖγ. σὩΠη ἱπιογῃηεα, 22, ς, 238. πορεύσομαι κρ' γώ] τοορευϑὼω καγω 23. κα 40, 240, ᾿σορευσομᾶι καιγε ἐγὼ 62, 86, 147. 

ΧΧΊ]. καὶ ἔϑνη πολλὰ] , Ατῃ. ΜΞ. Αγ). ἙΕάὰ. ἐκζητῆσαι]. Ῥγβετη. τὰ 23. ἐκζητήσουσι ΑἸά, - τὸ πρόσωπον 15] τὸ ονόμα 36. τῶ τροσωπὼ 110. καὶ ἐξιλάσασϑαι] καὶ τα ἐξιλασασϑαι ΧΗ, ,6, 
49. Οοπιρὶ. καὶ τῇ ἐξιλασεσϑαι ό. χαι τε ἐξιλασκεσϑαι ὅ:, τοῦ, 233. ΑΙεχ. χαὶ ἐξιλασονται 130, 311. καὶ ἐξιλασκεσϑαι τοῦ. καὶ ἐξιλασϑαι 239. τὸ πρόσωπον 29} πρὸ προσώπαε 8ϊ1Αν. Οὗτος Κυ- 
βου] Ἑ τυαντοκράτορος 4ς. Ἂν 
ΟΧΧΠΙ. ἐὼν ἐπιλάξωνται] ἐπιληψονται 22, 40, 4ς, ςινὅ:, 62, 86, 

45, 1479, τϑς, 238, 24σ. και ἐπιληψονται 36. , εᾶν οἵ. εν επι- 
ληψονται 114. ἐᾶν ἐπιξαλωνται 130. ἐπιλήψωνται ὅ]αν., Οἴἶορ. 
ἀκα ἄνδρες], δέκα 65, 86, 147. ἐκ πασῶν τῶν γλωσσῶν] ἐκ τα- σῶν γενεῶν ϑῖαν. Οἶτος. τῶν ἐθνῶν] , τῶν (οπιρὶ. καὶ ἐπιλά- 
δωντα!] καὶ ἐπιληψονται 22, 36, 40, 45) 51,61, 62, 8ό, ος, 14,147, 
18ς, 238, 240. καὶ ἐπιλαξονται τοῦ. καὶ ἐπιλήψωνται ϑ8[αν. Οἤτορ. 
τῷ κρασπίδα} α τὰ 23. ἀνδρὸς ᾿Ιεδαία} ρταοπαῖῖ.. ἑνὸς Ὁ ὐΠΊΡΙ. πορευ- 

νοι. ΙΝ. ᾿ 

κάτοικοι τῆς μιᾶς. 

χα! ἐϑησαύρισεν ἀργύριον ὡς χϑν, 
Χχληρονομήσει αὐτὲς, χαὶ “Ξατάξει 

σόμεϑα ] ττορευσωμεϑα 26, (316. εχ ςο11.} 211. Ἢ ἡμεῖς Ατηη. Μ8. Αγῃ. Εά4, διότι ἀκηκόαμεν] διοτι πχεσαμεν ΧΠ], οτι ἀχκηχοαμεν 130, 311. ὅτι ὁ Θεὸς] α ὁ ΑΙοχ. με ὑμῶν ἐςιν] μετὰ σε ἐξὶν ΠΙ.᾿ Ἄπῃ. Μ8. Αγ. Ἐά. -Ἐ εἰς τελος 68. ΑἸά, μεϑ᾽ ἡμῶν εξὶν 147. 

1. Λῆμμα] λειμμα 232. ἐν γῇ Σεδραχ] ἐν γη Σεδρος 11], τοϑ. ἐν γὴ Αδραχ 22, 40, 42, ξ1, 87, ΟἹ, 97, 228, 238, 240, 210. ΑΙ(, ϑίαν, Οἴἶγορ. εκ γης Αδραχ' 62, 86. ἐν Ὑ5 Ἐδραχ ος, τθς. ἐπίργα “δγαεὰ Ἡΐετοη. καὶ Δαμασκξ)] καὶ Δαμασκος 22, 16, κι, 62, 86, ος; (147. οοῖτ. υἱ ἴῃ Ἐά.) ι8ς, 238. (οάεχ υπὺ8 ϑεγρί; καὶ ἐν Δα. μασκῷ Ατηη. Μ8.. ϑυσία αὐτῶ] ἀνάπαυσις αὐτῇ 40, (147. εχ οουτ. τη. τῈς.} 198. (Ατηι, Ἐά, ΠΊΔΓΡ.) ἀναπαυσις αὐτὰ διαπρεπεια ΓηΔΓρ. 86. ϑυσίας αὐτῷ ΑἸεχ. εἰς ϑυσίαν Οοάεχ 2018 ϑεγρὶ!, αεσύβεοϊϊ Ἔα: Ηϊΐετοπ. διότι Κύριος] οτι Κυριος ΧΙ], 42. καὶ πάσας φυλὰς] καὶ σᾶσας τὰς φυλας 42, ὅς, 86, 1 30, 147, 310, 311. (οιρὶ. Π. Καὶ ἐν Ἠμαϑ] α ἐν ΧΙ, 26, 40, 42, 40, ξ΄, τοῦ, 1οϑ8, 533, 2340: (οπηρῖ. ΑἸεχ. καὶ Αἰμαϑ 22, 36, 238. καὶ ἐν Ἐμαϑ' 23, 87. χαὶ Ἐμαϑ 62, 86, ος, τϑς. καὶ Ανεμαϑὲ 68. ΑἸά. καὶ ἔνεμαϑε 97, 310. καὶ εν Αἰμαϑ 130, 311. καὶ Ἐμαϑεν 147. καὶ Ἐνμα (συη 3 ΔἀΠς. ζαργὰ [ἴπ. δ αἱ. π).} 228. καὶ ἐν ᾿Εϑὰμ 51δν. Οἴτορ. Εριαιὴ Ηϊεῖοη. ἐν τοῖς ὁρίοις} α εν 68, 97. 310, ΑἸά. Τύρος] καὶ Τηρος 62. ῥγϑοη ες, καὶ 86, 147. διότι ἐφρόνησαν] οτι ἐφρονησαν 22, ςι, ὅ5, (ος, τς. [σγ. ἐφρονεσαν) (147. οοιτ. πφβονησαν τη. γε.) 238, οτι χατεφρονησαν 36. διοτι εἐφρονησεν 68, 87, Ο1, 97, 310. ΑΙ. διοτὶ ἐσοφησαν 86. τοᾶτρ. δίοτι Χχατεφρονησεν 130, 230, 311, δὲοτι κατ- ἐφρονησαν (228. εχ σοΥτ. 40 4]. .) Οοηρὶ. ὩΣ 
1]. ὀχυρώματα αὐτῇ] θχυρωμα ἀυτῆς 22, 42, ξ΄, 68, 86, 87,01," 95. 97, 130, ιΒς, 228, 228, 21:1. ΑΙα. οχυρώματα αὐτῆς 23, 36. 62, 147,30, 240. ὀχυρώματα εαυτὴ 26, 40, τού, τοϑ. ΑἸεχ. οχυ- βωματα εν αὑτὴ 40. οχυρωμᾶ ἀυτῆς σφοδρα (σφοδρα ρυπέϊϊς ποῖαι.) 310. ὀχύρωμα ἑαυτῇ ΟομρΙ. ιμαίμίονκοηι ὕμαμι Ἡΐϊετοῦ. καὶ ἐϑη- σαύρισεν), καὶ 4ο. - ἑαυτῇ ϑίαν. Οἴτορ. καὶ συνήγαγε χρυσίον} χαὶρ συνηγαγε ἄργυριον Χ]]. ώ συνήγαγε 22, ξι,ύ2,8ό, οι, ος, 130, 147) τᾶς, 238, 230, 240, 211. Ατηγ. Μ5. Αγ. Εά. δίαν. καὶ χρὺυ- σιον συνηγαγεν 23: εἰ ἀμγηι Ἡ]ετοη. 

ΙΝ. Καὶ διατῶτο] ,, και 23, 36, 36, 40, 42, 40, ξ!, 62, 68, 87, ΘΙ, ος, ογγ τού, ε30, 147, 1τ8ς, 108, 528, 233. 238, 310, 311. ΟΟηηρΙ. ΑΙΔ, ΑἸεχ. Αγῃν, ΜΙ8, Ατπη. Ἐά4. Οογρ. 5αν. Ῥγορίεγεα Ἠΐετου, Κύ- βιος κληρονομήσει] (τ, 4ο. λέγει Κύριος χληρονομήσει Οεοῖρ. κλη- θονομήσει αὐτὲς] χληρονομήσει αὐτὴν ΧΙ], 26, τού, 130, 198,23 3,230, 311. (ΟμηΡ]. ΑἸεχ, κληρονομήσει αὐτο 36. κληρονομήσει αὐτὸν Αγ. Μ58. (Αγπι. Ἑά. αἱ. αὐτήν.) καὶ πατάξει] και κατάξει 1Π|, (ΧΗ. Ἔχ (οχτ.) 36, 40, 42, 40, 62, 86, ος, τού, 147. ,8ς, 211. και τάξει 26.. καὶ ῥίψει Ατα). Μ8. Αγπι. Εα, δύναμιν αὐτῆς} ργαετηῖτι, τὴν 22, 36,49, κι, 62, ος, τοῦ, 14}, ιδς, 108, 233, 238. ΑΙεχ, χατ. ανωλωθήσεται] ἀναλωθήσεται 22. κατακαυϑήσεται Ομ. 
ΟΝ, Ὄψεται ᾿Ασκάλων] ΡΥδευλϊτῖ, καὶ 62, 147. 851αν. Οἤτορ. ᾿ καὶ 

οψεται Ακκαρων 86. χαὶ Γάζα] λ κᾶι 42, 198. καὶ ὀδυνηϑησε- 
ΒῸ 



ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 

ΕΝ ΚΕΦ, χχ 
Ζ΄ ν ν»» : Ψ .᾿ΙΣΟ- “ : δν͵ "Ὁ ᾿ ) . 

δηϑήσεται, καὶ Τιάξα, χαὶ ὀδυνηϑήφεται σφύδρα, καὶ. Αχχάρων, ὁτι ἡσχύνθη ἐπὶ τῷ «Φαραπτώ. 

ματι αὐτῆς: χαὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς ἐχ Τάζης, καὶ ᾿Ασχάλων οὐ μὴ χατοιχηϑῇῆ. Καὶ χατοιχή: 6. 

σᾶσιν ἀλλογενεῖς ἐν ̓ Αζώτῳ, χαὶ χαϑελὼ ὕξριν: ἀλλαφύλων, Καὶ ἐξαρὼ τὸ αἷμα αὐτῶν ἐκ. φύμα- 5. 

τος αὐτῶν, καὶ τὰ βδελύγματα αὐτῶν ἐκ μέσου ὀδόντων αὐτῶν" χαὶ ὑπολειφθήσονται χαὶ ὅτοι 

τῷ Θεῷ ἡμῶν, χαὶ ἔφοντῷ! ὡς χιλίαρχος ἐν ᾿Ιάδα, χαὶ ᾿Αχχάρων ὡς ὁ ̓ Ιεδεσαῖος. Καὶ ὑποςήσο. 

μαι τῷ οἴκῳ με ἀνάςημα, τῇ μὴ διαπορεύεσθαι, μηδὲ ἀνακάμπειν, καὶ οὐ μὴ ἐπέλδῃ ἐπ᾿ αὐτὰς 
ἀχέτι ἐξελαύνων, διότι νῦν ἑώρακα ἐν τοῖς ὀφθαλμοῖς μου. Χαῖρε σφόδρα ϑύγατερ Σιὼν, χή-: 

ρυσσε ϑύγατερ ἹἹερουσαλήμ' ἰδὰ ὁ βασιλεὺς ἔρχεταί, σοι δίχαιος χαὶ σώζων, αὐτὸς «ραὺς, χαὶ 

ἐπιξεξηχὼς ἐπὶ ὑποζύγιον χαὶ «σῶλον νέον. Καὶ ἐξολοσρεύσει ἅρματα ἐξ ᾿Εφραὶμ, χαὶ ἵππον ἐξ 

Ἱερουσαλὴμ, χαὶ ἐξολοϑρεύσεται τόξον «πολεμικὸν, χαὶ πλῆνος χαὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν, χαὶ χατ- 

ἄρξει ὑδάτων ἕως ϑαλάσσης, χαὶ ποταμῶν διεχξολᾶς γῆς. Καὶ σὺ ἐν αἵματι διαϑήχης σου ἐξ: 

απέςειλας δεσμίους σα ἐκ λάκχε ἐχ ἔχοντος ὕδωρ. Καϑήσεσϑε ἐν ὀχυρώμασι δέσμιοι τῆς συν- 

ἀγωγῆς, καὶ ἀντὶ μιᾶς ἡμέρας «“αροικεσίας σου διπλᾶ ἀνταποδώσω σοι, 'Διότι ἐνέτεινά σε ᾿Ιδδα 

ἐμαυτῷ τόξον, ἔπλησα τὸν '᾿Ἐφραϊμ, χαὶ ἐξεγερῶ τὰ τέκνα σὰ Σιὼν ἐπὶ τὰ τέχνα τῶν Ἑλλήνων, 

χαὶ ψηλαφήσω σε ὡς ῥομφαίαν μαχητϑ, Καὶ Κύριος ἔςαι ἐπ᾽ αὐτὰς, χαὶ ἐξελεύσεται ὡς ἀςραπὴ 

ται] " καὶ τδδ. Ατ. Μ5. Ασηι. 4. ὅτι ἡσχύνϑθῃ) οτι κατησχυνϑὴ 

53, 36, 40, 42, 415) οζς, τ8ς, 238. Οοπιρί. ἐπὶ τῷ παραπτώματι 
αὐτῆς] απο τῆς ἐλπίδος αὐτῆς ΧΙ], 26, 40, 49, τού, 198, 233. Οομρί. 

ϑιαν. Μίοίᾳ. ἐπι τταραπίωμα αὐτῆς 23. τῆς ἐλπίδος αὐτῆς ΑἸεχ. 

ἄε ῥε μα Ἡϊείοῦ. καὶ ἀπολεῖται βασιλεὺς] και ἀπολειται βασιλεία 
46,40, τού, 233. δαῦδεῖ βασιλεὺς ἴῃ οδαγ. πηΐπ. ΑΙεχ. ἐκ Γώζης} απὸ 
Γαζης ΧΙ, 26, 49. τού, το8, 233. ΑΙεχ. καὶ ᾿Ασκάλων] καὶ ᾿Ακκά- 
ρων Αττη. Μ5. οὐ μὴ κατοιχηϑῃ οὐ μὴ κατοικηϑησεται 42, 240. 

, ΨΙ. κατοικήσουσιν ἀλλογενεῖς} τς. Οοπιρ!. ἐν ᾿Αφώτῳ] εν Αξω- 
τοῖς ο., 18ς. ἀλλοφύλων] Αι ῥβίπογεσι Αὐτὰ. ἘΔ. τηᾶγρ. 

ΝΙΙ. ἐκ όματος---Αδελύγματα αὐτῶν) α οὐπὶ ἰηϊεγηγεά, 46, τ8ς. 
ἐκ σόματος αὐτῶν] ἐκ του φομᾶτος αὐτὼν 235, 36, 42, ς1,) 62, 86, οξ, 

147, 238. καὶ τὼ βδελύγματα αὐτῶν] καὶ τα βδελυγματα ἀντ 
111. ὀδόντων αὐτῶν] ρτϑεπλϊεί. τῶν 42. καὶ ὑπολειφϑήσονται] και 

υπολειφϑήσεται 23. κα κα! οἱ. καὶ ὑποληφϑήσονται ος, τ1θς. ὡς 
χιλίαρχος] Ργιρϊῖ, καὶ (ρυπέιὶ5 ποῖδι.) Χ11. ὡς χιλιαρχοι ςῖ. 

ἐν Ἰά4δα} ἐν τω Ιαδα 22, 26, ςτ, ό2, 86, ος, 147, 18ς, 238. εν Ιπαδαια 
120, ὡς ὁ Ἰεξουσαῖος]) καὶ ὁ 40, 62, τού, 147. 

ΨΙΠ. Καὶ ὑποςήσομαι--ἀνάςημα) Εἰ ϑομᾶῦε ἐπ ον γπεα οἶευα- 

ἐἰοποι Ἡϊετοθ. ὠναςημα!] ῥγδβυλῖῖ. εἰς δῖαν. Οὗἶτορ. μηδὲ ἀνα- 
καμπῆειν} και μηδενα ἀανακαμπῆειν 2390. “Ἔ μηδένα ΟοτρΙ. καὶ οὐ 
μὴ ἐπέλϑη] καὶ μηκέτι ἐπελεύσεται 2 (ὐοάϊςε5 δεγρῖ. ἐπ᾽ αὐτὲς] ἐφ᾽ 
υμας 240. ἀκέτι] - ἐδεὶς Οοπαρὶ. αὶ Ατπι. Μ85. Ασα. Ἐὰ, ἐξελαύ- 
νων} - αὐτὲς 130, 230, 311. ΟΟΠΡΙ. Ατ. Μ5. Αγπι. ΕἘὰ. αόαέζον ᾿ 
εἰ ἐπιίπαπε : Ἡΐϊεῖοθ. διότι νῦν ἑώρακα} δίιοτι νυν εωρακασιν το8. 
ἐν τοῖς ὀφϑαλμοῖς μου} κ΄ τοις 40. λὲν τού, 108, 233. Παρεῖ ἐν ἴῃ 
οδαγδέξ. ταϊποῦε Αἰθχ. ἰϑτὸ 

᾿ ΙΧ, Χαῖρε σφόδρα] μὴ φοῦξ Οεπηαά. ἱμ σας. Νίς. ἴοῃῃ. ἱ. Ρ. ς22. 
Χαῖρε σφόϑδρα---ὁ βασιλεὺς] εἴπατε τῇ θυγατρὶ Σιὼν ἰδὰ ὁ βασιλεὺς 
«Αἴβαη. 11. ς8. Ογη1}}. ΑἸεχ. νἱΐ. ρατῖ. 11. Ρ. 283. κήρυσσε] ρῥταταῖτ, 
ἀλάλαξον 7. Μ. Ρ. 24ς. ῥγαιοῖτε, καὶ Ατπι. Μ8. κήρ. ϑύγατ. 
Ἱερασ.} κα Θεππαά. 1. οἰ. Ἰδὲ ὅζο. δά ἔπ. ςοηλ.} Εξεδ τεκ ἐμπις τεπΐξ 

᾿ ἰδὲ πηδῖσς εἰ {εάεης {μρεγ {υδγεραἶε. Οὐρει. τὶ, 321. (ΟΣ, ᾿1. 422. ἰν. 
187. εἰ 41.) ᾿1δὲ ὁ βασιλεὺς] - σου (22. ἴογ. συ) 26, 56, 40, 42, 
49, 51, ο1) 95, 97, τού, 130, 18ς, 198, 233, 238, 240, 310, 311. 
(οιρὶ. Α]4. Αἰεχ. Οοηῆϊ,, Αροῖ. 110. ν. ςαρ. 2ο. [υϊίη. Μ. 1. οἷς. 
Οἥρεη. ἰ]. 738. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. τού. Ευΐερ. Ἰδεῃη. ἔνδηρ. ρ. 280. Ογ- 
γ]. ΑἸεχ. ἵν. ς46. ὙΒεοάοτει. ἰν. 977. Οεῃπαά. ἰος. οἷς, Αὐτὰ. Μϑ8. 
Αττη. ἘΔ. 81αν. ἔρος τος ἡμες Ἡϊετοα. ἔρχεταί σοι} κα σοι 310. 
Οοπίδε, Αροΐϊξ. Θεππδή. 1. οἶς. ἥξει σοι Τυδίη. Μ. 1. εἰ, δίκαιος 
καὶ σώζων] κα Ἐυΐεδ. 1. οἷ. δίκαιος τραὺς καὶ σώζων ΟἸεπι. ΑΙεκ. 1. 
εἰ. αὐτὸς τραὺς] αὐτὸς ὥραος 22) 40, ξ1, ὅ2, 86, ος, 132, 147. 
1δ8ς, 238. (οτΡ]. Ομ. Αροῖ. Οεπηδὰ. 1. οἷ. ξτος τραος 240. 
αὐτὸς, καὶ πραῦς Τυδέα. Μ. 1. εἶς. καὶ αὐτὸς τορᾶος ΟἸειπι. ΑΙεχ. 1. 
οἷτ. τρᾶος Ἑυΐεῦ. 1. οἶς. 4 ΟΥη!]!. ΑἸοχ. 1. οἷτ. ᾿ καὶ ἐπιδεξηκὼς 
χαὶ πτωχὸς, ἐπιξεδηκὼς 7υίη. Μ. 1. οἷ. ἐπὶ ὑποφύγιον] ἐπὶ ὄνον 
(οπίς. Αροῖ 1. οἶς, καὶ τοῶλον νέον] καὶ ττῶλον ὄνου Τιυηξῖπ. Μ. Ι. 
οἷς. (ΟΕ, Ρ. ςό, ς7.) καὶ πῶλον ὄνε υἱὸν ὑποζυγίε ΟΥτῖ}. ΑἸεχ. 1. οἰϊ. 
(Οξ. ν. 283.) καὶ τοῶλον υἱὸν ὑποξυγίε Οομῆι. Αροῖϊ. (ὐδμηδά. Ἰ. εἰἶϊ. 

Χ, Καὶ ἐξολοθρεύσει ἅρματα] και ἐξολοϑρευσω ἁρματα 95, 1τ8ς. 
και ἐξολοϑρευσει αρμὰ 238. καὶ ἵππον] καὶ ἱππδς 110, 211. δἷαν. 

Μοίᾳ. καὶ ἐξολοϑρεύσεται] και εξολοϑρευϑησεται. 46, 36, ,ο,.45, 
40, ςῖ) ὅχ, 86, 87, 91, 95» 97» 1οὅ, 130, 147, 18ς, (228. εχ σοττ. δῷ 
ἃ]. τι.) 238, 240, 310, 311. Αἰεχ. Οὐρεη. 1. οἷς, Ευΐεδ. Ῥεῖ. Ενδηρ. 
Ῥ-. 409. καὶ ἐξολοθρεύσει Οοιαρ!. ἐξολοθρευϑήσεται ΑἸά. τόξον 
πολεμικὸν] ἘΓ, 23. ΡΓΘΤΩΪ. εξ Ιερουσαλημ 36, 40. (228. εχ Τςοιτ. ὧδ 
αἱ. τη.) τόξον πολεμιςῶν Οοπιρί. καὶ τσλῆϑος καὶ εἰρήνη ἐξ ἐθνῶν] 
καὶ ῥήσει εἰρήνην ἰϑνῶν δῖαν. Οἶτορ. καὶ εἰρήνη) εἰρηνης 23. Ευΐεβ. 
Βεη). Ενδηρ. Ρ. ςς. Ὑπεοδοτεῖ. 1. οἷ. καὶ εἰρηνῆν 40, ΟἹ, 1329 240. 
Οὐομρ]. κ καὶ τού. δέ ράεενι Ἡϊϊετοθ. ἐξ ἐθνῶν) α ἐξ Απῃ. ΝΜ. 
καὶ κατάρξει] α και ος, τθς. καὶ κατάρξει ὅς. δὰ ἤη. οοτῃ.] δἰ ὅ0- 

νϊπσδίίεγ αὖ ἀφεὶς με σά νπατέ εἰ α δαπείπί δες ὐγκε σά ἐπίμις ἱεγγα. 
Ηἰεῖοη. ὑδάτων] ἀπὸ τῶν ὑδάτων Οὐπιρί. ἕως ϑαλάσσης] ργῶ: 

τηϊτι, απὸ ϑαλασσῆς 22, 36, 40, 42, ς159 95, τοῦ, 132, τᾶς, (228. εχ 
σοΥ̓. ΔΡ ἷ. πγ.)} οχ78. Ευΐεῦ. 1. οἶς, Αγ. Μ8. Ασπὶ. Εά. δίδσν. απὸ 
ϑαλασσης 6, 86, τ47). Ὑπεοὐοτεῖ. ". οἰ. καὶ ποταμῶν] καὶ απὸ 

τῶν πσοτάμων 23. τη. Ἑά. δ᾽αν. Μοίᾳ. καὶ ἀπὸ ποταμῶν 16, 40, 
42, 49, ξι, ὅ:, 68, 87, 95. 97. 1οῦ, 147, 18ς, 228, 238, 240, 310. 
ΑΙά. Ευΐεν. Ὑπεοάοτεῖ. 1. εἶς. διεκδολῶς γῆς] ργατηῖτῖ. ἐς 22. εὡς 
διεκξολων γης 36, 40, 42, 40, 51) 65, 86, ος, 132, 147,18) (228. εχ 
ΤΟΥ. δῸ αἱ, τ.) 238, 240. Ὑεοάοτεί. 1. οἶς." δῖαν. Μοίᾳ. διαξολας 
γῆς 68. ΑἸά. εὡς διαδολων γὴς τοῦ. δὲ ἐκδολὼς γῆς (Ης) ΑἸεχ. δὲ᾽ 
ἐχδολῶν γῆς Ἐυΐεῦ. 1. οἷς, (ΟΕ, Ρ. 407. 

ΧΙ. σὺ ἐν αἵματι) συναΐματι (Π0) 311. ἐν αἵματι) α ἐν 130: 
διαϑήκης σου] κα σου ΧΙ], 46, 4ο, 40, 68, 8), οἱ, 97» τού, 130, 108, 
228, 233) 310,.311. ΟΟἸΩρΡΙ. ΑἸὰ. Οτίρέη, 1]. οἷς, μαθδεῖ σα ἰη οπαγαέξ. 
ταΐποσε Αἰεχ. ἐβαπιεηιὶ Ἡϊεῖοη. ἐξαπέςειλας] ἐξαπεζειλα εχ οΟΓτ. 

τοό. ἐξαποςελεῖς. Οοὐδχ ὑπὺ8 ϑεῖρ. δεσμίους σου] ργαπηϊτ. τοὺς 

ΧΙ],.26, 42, 40, τού, 132, 198, 233. ΑΙεχ. α σου 240. λάκχου] 

λακκες ὅ2. ὕϑωρ] -[- ἐν αὐτω ὅ5, 86, 147. 
ΧΙΙ. Καϑήσεσϑε] καὶ ϑησονται 1Π1|, 26. ρῥγϑιηῖ. καὶ 36, ςἸ, 

238. Οεοῦρ. καϑήσονται 40, τοῦ.᾿ καὶ καϑίσεσθε ος, 18, 233.. ἐν 

ὀχυρώμασι] ἐν οχυρωματι Χ1Ι, 22, 26, 36, 42, 49, 41) 62, 91, 95,97» 
147, τ8ς, 108, 228, 228, 310, 311. Οοπρί. Αἰὰ, Αἰεχ. Οὐήρεη. 1. οἷξ, 
ἤπ τπρπλίομε ἘΠΙΟΤΟΙ. τυαροικεσίας σου] τοαροικιαξ σου (22. εχ (οι 

Π. Τας.) 40, ὅ“, 68, 86, 9, τού, 132, 147, 228, 240, 310, 311. ΑΙ. 

Οτΐρεη. 1. εἶς. , ἀνταποδώσω σοι] κα σοι 68, 8), 91» 7» (228. δάίοτ, 

8Ό ἷ. γγ.) 310. ΑΙά. ὌΝ Ξ 
ΧΙΠ, Διότι ἐνέτειναά σεἾ διατετο ἐνετείνα σὲ 95. 18ς. ἐνέτ. σε] 

ἐνετ. σοι 132ὥ. [6δα ἐμαυτῷ] τΓ. 22, 36, 40, ς1, 86, 87, 91) 95) 97» 
132, 1ι8ς, 428, 238, 310. Αἰά4, Ογτῖ!!. ΑἸεχ. ἢ. γ48.. α 15δα 62, 147. 
τόξον ργαευηῖτι. ὡς 22, 36, 40, 42, ςι, 62, 86, ος, τού; 132, 147, 186, 
(28. ἤιρτα {1π.) 238, α4ο. Ογτ!}. ΑἸεχ. 1. οἷε. Αὐτὰ. Μ8. Ασπι. Ἐά. δῖαν. 
Ργφ τε, εἰς 26, 40. ΑΙεχ. φιαβ στε Ἠ]εοη. ἢ ἔπλησα) ἐπλᾶσα 

68, 132. ΑἸά, ενεπλησῶ 433. Ῥτατηϊτ. καὶ πλήρης περιπλοχὼν μοὺ 
Ατη. Μ58. τὸν ᾿Εφραὶμ)] τω Ἐφραιμ ος, 1τ8ς. καὶ ἐξεγερῶ] και 
ἐπεγεέρω Χ]Π], 40, 42, 40, 653, 86, τού, 147, τοϑ. ΑἸεχ. συ]. Αἰεχ. 

1. οἷς, καὶ εξεγειρω 132. καὶ κατεξεγερῶ Οοπιρ!. ᾿τὰ τέκνα σοῦ] 
λα σε 22,36, ξτ,ος, 18ς, 238. ὡς ῥομφαίαν] εἰς ρομφαιαν 233. ὧδ 

ρομφαία 240. μαχητ] ἰσχυρῷ μαχητὰ Αττα. Μ5. Ασπι. Εά. 
ΧΙΨ. Καὶ Κύριος ἔςαι] καὶ ἐᾶι Κυριος 26, 40, τού, 233: ΑἸεχ. 

Ογεῖ!!. ΑἸοχ. 1. οἶς, καὶ Κυριας ὃ Θεὸς ἐρῶν οἵ. α Κύριος 1908. Κυ- 

δ, 

9. 

10, 

1. 

12. 

Ε3. 

14. 



ΚΕΦ. ΙΧ. 

“αρίμα εις Ἐϊετοι. 

Μεμε ράϊαϊα: αἰίαγε. Ἡϊετοη. 

ΖΑΧΑΡΊΙΑ ὅδ. 

βολὶς, 'χαὶ Εύριύς τταντοχράτωρ ἐν σάλπιγγι σαλπιεῖ, χαὶ πορεύσεται ἐν σάλῳ ἀπειλῆς αὐτῷ. 

15. Κύριος “παντοχράτωρ ὑπερασπιεῖ. αὐτός" χαὶ χαταναλώσουσιν αὐτοὺς, χαὶ καταχώσουσιν αὐτοὺς 

ἐν λίθοις σφενδό ὁγης, χαὶ ἐχκίονται αὐτῆς ὡς οἶνον, χαὶ πλήσουσι τὰς φιάλας ὡς ϑυσιαςήριον. 

Καὶ σώσει αὐτὲς Κύριος ὃ Θεὸς αὐτῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ, ὡς  πρόξατα λαὸν αὐτϑ, διότι λίϑοι 
ολ, χυλίονται ἐπὶ γῆς αὐτΆ. 

χαὶ οἶνος ϑώω εἰς ιν τς 

Ὅτι εἴ τι ἀγαϑὸν αὗτα, καὶ εἴ τι χαλὸν αὐτῇ, σῖτος νεανίσκοις, 

ΑΙΤΕΙΣΘΕ. παρὰ Κυρίου ὑετὸν χα ὥραν, σρίϊμον χαὶ σψιμον' Κύριος ἐποίησε φαντασίας, 

χαὶ ἱετὸν χειμερινὸν, δώσει αὐτοῖς, ἑχάςῳ βοτάνην ἐν ἀγρῷ. “Διότι οἱ ἀποφϑεγγόμενοι ἐλάλησαν 
Χόπους, χαὶ οἱ μάντεις ὁράσεις Ψευδεῖς, χαὶ τὰ ἐνύπνια Ψψευδῇ ἐλάλεν, ματαῖα ταρεχάλαν" δια- 

. τὅτο ἐξηράνϑησαν ὡς τρόδατα, χαὶ ἐχκαχώϑησαν, διότι οὐκ ἣν ἴασις.. Ἐπὶ τᾶς ποιμένας παρ- 

ὠξύγϑη ὁ νυμός μδ, καὶ ἐπὶ τὸς ἀμνὸς ἐπισκέψομαι" χαὶ ἐπισχέψεται Κύριος ὁ Θεὸς ὁ “Ψζαντο- 

χράτωρ 1ὃ ποίμνιον αὖτ, τὸν οἶχον Ἰόδα, χαὶ τάξει αὐτὸς ὡς ἵππον εὐπρεπῆ αὐτῇ ἐν πολέμῳ, 

Καὶ ἀπ᾽ αὐτῷ ἐπέδλεψε, χαὶ ἀπ᾿ αὐτὸ ὑπαξε χαὶ ἀπ᾿ αὐτῷ τόξον ἐν θυμῷ, ἀπ᾿ αὖτ ἐξελεύσε-. 

ται πιᾶς ὃ ἐξελαύνων ἐν τῷ αὐτῷ. Καὶ ἔσονται ὡς μαχηταὶ ΄πσατᾶντες πηλὸν ἐν ταῖς ὁδοῖς ἐν 
7 2 : ρ . , - : 

πολέμῳ, χαὶ πταρατάξονται, διότι Κύριος μετ᾽ αὐτῶν’ χαὶ χαταισχυνθήσονται ἀναδάται ἵππων. 
: ν᾽ ᾽ 958 Ἷ . 

Καὶ ταπσχυσα τὸν οἶκον ᾿Ἰδδα, χαὶ τὸν οἶχον Ιωσὴφ σώσω, χαὶ. χατοιχιῶ αὐτὰς, ὅτι μων 

θ!ος ἔςαι ἐπ᾿ αὐτὰς} Κύριος ὁ ὁ Θεὸς ἐπ᾽ αὐτὲς ὀφϑήσεται Οομθρὶ. }ο- 

γεΐπς δας (μβεν ἱρίος αρραγεδὶὲ; Ἐϊετοη. ἔραι ἐπ᾿ αὐτὲς] επ᾿ αὐτες 
οφϑησεται 22, 36, 42, ς1, ὅ2, 86, 9 ς, 147, 18ς, 238, 240. 8[αν. Οἴτορ. 
καὶ ἐξελεύσεται  ργεεπιῖττ, οφϑησεται 406. βολὶς] -Ε αὐτα 22, 36, 40, 
45, ὅ5, 8ό, οΚ, 97» 147. 18, 228, 238, 240, 310. (οΙΡΪ]. ΑἸΙά. Ογ- 

Τὴ]. ΑἸεχ. 1. οἷς. Απῃ. Μ85. πη. Ἐά. δ[αν. -Ἐ αὐτῶν ξτ. Ἐ σα 87. 
καὶ Κύριος 23] - ὁ Θεὸς 22, 36, 42, ςτ, 62, 68, 

8ό, 8), οἵ, 95,97, 132, 147, 18ζ,) 228, 238, 310. (οηρ!. ΑΙά, (Ατηι. 

Ἐά. πιᾶτρ.) Οεογρ. 81αν. εἰ Τοπείπες Ῥεμς Ἡϊετοα. παντοκράτωρ] 
Ῥγαιηῖῖ. ὁ 42, ςτ, 62, 68, 8ό, ος, 97, 132) 147, ιϑς, 228, 210. ΑΙά. 

α Οοπρί. σαλπιεῖ] σαλπιγῖιει 228. καὶ πορεύσετα!] καὶ πορευ- 
εται 68, 87,91, 97. (228. σοττ. τς ἴπ Ἐἀ.) ΑΙά. καὶ ἐκπορευσεται ος;» 
ιϑς. καὶ τορευσονται τοό. ἐν σάλῳ ὠπειλ. αὐτΒ] ἐπ οοπιπιοίίοπε 
ἐεγγογὶς (μὶ Ἡϊοτοι. 

᾿ ΧΥ͂. Κύριος παντοκράτωρ] και Κυριος ὁ τταντοχρατωρ 62, 147. 

ΡΓΘΠ. και 132. ὑπερασπιεῖ ἴ αὐτὰς} ὑπερασπιεῖ αὐτῶν Χ]], 22,23, 

26, 16, 40, 429) 40, 51, 62, 68, 86, 8), οτ, ος, 97, τού, 130, 132, 147, 
τᾶς, τοϑ, 228, 233, 238, 110, 311. ΟΟΠΡΙ. ΑἸά. Αἰεχ. καὶ κατ- 

αναλώσουσιν αὐτὲς και καταναλωσωσιν αὐτὰς 111. καὶ 147. καὶ 

καταχώσουσιν αὐτὰς} α 23, 68, τού, 130, 310, 311: ΑΙά, και κατα- 

χωνευσουσιν αὐτὲς 26. α αὐτξς 40. καὶ ἐκπίονται αὐτὰς] και εκ- 
πιοντῶι τὸ αιμα αυτὰς ΧΠ. ἢς, ΠΠΠ τὸ αἱμα ἀντῶν, 22, 23) 26, 36, 

40, 42, κ9, ςι,) 62, 68, 8ό, 87, 91, 95, 97. 1ού, 130, 147, τ8ὃς, τοϑ, 
228, 233, 228, 230, 240, 311. (ομρὶ. Αἰά. ΑἸεχ. Ασπι. Μ8. Ατπη. 

ἙΕὰ. ϑίαν. Οἴἶτορ. ἄς, πἰῇ ἐκπιωντῶι, 310. εἰ δἰδεπὶ  αηρμίπενε δου 

Ἡΐετοα. ὡς οἶνον] -Ἐ νεὸν 243. ὡς αἰμα ος, ιϑς. ὡς ὑδωρ 240. καὶ 

πλήσουσιν) α καὶ 40. καὶ τὐλήσουσιν δις. δὰ ἔπ. οοπ,.} εἰ ἐνηρίοδππὶ 
τος φιάλας} ὡς φιαλας ΧΙ], 22, 26, 

26, 40, 429 40, ς1, 1οό, 108, 3233, 238, 240. ΑἸεχ. -Ἐ ἐλαις 62, 86, 

ος, 147, τϑς. δῖαν. Οἶτορ. - αὐτῶν Οοπιρ!. ὡς ϑυσιαςήριον) α ὡς 
ΧΙ, 26, 42, 40, τού, 198, 233. ΔΙεχ. τὸ ϑυσιαςηριον 25, 36,40, ςτ, 

438, 240. ὡς τὸ ϑυσιάςφήριον 62, 86, 14). ὡς ϑυσιαςηρίου ΟΟΠΊΡΙ. 
ΧΥΙ. Καὶ σώσει] καὶ δώσει 311. Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν] αὶ ὁ 

Θεος αυτων Χ1], 26, 40, 40, τού, 198, 233, α αὐτῶν Οοπηρ!. Βδδεῖ. 

ὁ Θεὸς αὐτῶν ἴῃ οδαγαόξ. τηῖπ. ΑΙεχ. ονεέπες ἩΠετοπ. ὡς πρόδατα) 

ὡς Ὡροδάτον 13... λαὸν αὐτῇ] ῥγαετηῖτ. τὸν Οὐρὶ. ἐπὶ γῆς] ἐπι 

τῆς γῆς ΧΙ], 22, 26, 36, 40, 42, 49, 1) 62, οξ, τοό, 1479 18ς, 108, 

233, 238, 230, 311. Οοιπρί. ΑἸεχ. Οτες. ΝΥ. 441. ΟΠ]. ΑΙεχ. ἢ. 

ρατῖ. ἷ. Ρ. 133. εἴ 4]. “Ππεσάοτεῖ. ἴ1. οἹ4. 

ῬτόςοΡ. ἴῃ Οϊ. Νῖς. τοτ. 1. Ρ. 34. 

ΧΨΙΙ. Ὅτι εἴ τι] δίοτι εἰ τὶ 23. ΟὉσπιρί. οτι εἰ τὰ γαρ 240. 

ὠγαϑὺν αὐτῷ καλον αὐτή 130, 31τ: Οοπρῖ. αγαϑον τῦαρ᾽ αντε. 

232. οῤείσιμα ἐδπίας ἘΠετοα. καλὸν αὖτΨ}) καλὸν τσταρ αὐτὸ ΧΙ, 

“6, 36, 40, 49, 68, 87, 97. τού, 228, 233, 240, 110. ΑΙά. ΑἸεχ. Αππῃ. 

ἘΔ. Βιθάεποδωρ. αγαϑὸν αὐτῷ 130, 311. ΟΟΠΙΡΪ. καλὸν παρ᾿ αὐ- 

τῷ ἴσαι Ὀϊάγην. ἀε Ττπ. Ρ. 87, 422. δομμηι αὖ εο Ἡϊετοτι. εἰς τὰρ- 

ϑινους] ταρϑένοις (οπίαι. Αροίξ. ΠΕ. νἱῖ, ς. 20. 
νους ϑῖιαν. Οἰΐγος. 

αὐὖ:τ5} α ἘΠοοάοεεῖ. 1. εἶϊ. 

εἰς νέας καὶ τσαρϑέ- 

Ι. σαρὰ ἄηϊου ϑετὸν] νετον παρα Κυριε ΧΠ, 26, ᾿αδὶ το, 23 4. 
Οοιηρ!ί. ΄ ΑἸεχ.- καϑ' ὥραν] καϑορῶν τού. - πρώϊμον καὶ ὄψιμον) 

“εη ρον σπδαπὶ ΕΣ “βνοιέπαπι Ηϊεοῦ. φαντασίας] φαντασίαν 33. ΒΑΔΠ}. 
Μ. . 317. καὶ ὑετὸν---ἐλάλεν ἴῃ οοτη. [εᾳ. ] καὶ. ὑετὸν χειμερινὸν, 
διότι οἱ ἱ ἀποφϑεγγόμενοι ἐλάλησαν κόπους, καὶ τὰ ἐνύπνια ψευδὴ ἐλά- ὶ 

λεν ΒΩ]. Μ. 1. οἷ. χειμερινὸν] εἰσχειμέριον (μηρί. δώσει αὖ- 
τοῖς} Ὀγδουλϊ, καὶ 211. ᾿ : 

11. Διότι οἱ ὠποφϑεγί.] οἱ δὲ ἀποφϑεγῖ. 240. ὁράσεις---ἐλάλεν] 
ὁράσεις ψευδεῖς ἐλαλῆσαν οΙ. ὁράσεις ψευδεῖς} - ἐλαλησαν 87. 
καὶ τὰ ἐνύπνια] καὶ οἱ τα ενυπνιᾶ 36, ςι, 228. α τὰ 42, 49, 130, 
311. Οὐπηρί. ψευδῆ ἐλάλεν] ἴτ. 22, 36, ςτ, 238. ψευδὴ ἐλαλησαν 
42. μάταια παρεκάλεν] ρτγαηττ. καὶ 26. διατξτο ἐξηρανϑησανἾ 
διατατο ἐξηρϑησαν 36, ξι, 95: 1ϑς, (228. εχ σοῦ. 8Ὁ 8]. τι.) 238. 
Οοπιρὶ. ὡς πρόξατα, καὶ ἐκαχώϑησαν] ὡς Ξχ, ἔχοντες νετον καὶ 
ἑκακωϑηῆσαν ὡς τροδατὰ 40. κα (αἀίοτ. ἔργα [1π. ΔὉ 8]. τα.} οι. διὲ- 
ότι ἐκ ἣν ἴασις] οτι οὐκ ἦν ιασις ΧΙ]Π, 22, 23, 36, 42, 49, ς1,) 62, 87, 
οἵη) ος, 97. 1οό, 130, 147, τι8ς, 1098, 228, 233, 238, 310,311. (οπηρί. 

Αἰ4. ΑΙεχ. φωΐα πο ἐγαὶ φμὶ απαγεῖ Ἡϊΐετοα. ἐκ ἦν] ἐκ ἐξὶν το (ο- 
ἀΐςες ϑεγρίϊ. ' 

ἘΠ. Ἐπὶ τὰς ποιμένας} δάϊυηρὶς οοπλ. ῥγβσεά, ος, 18ς. καὶ 
ἐπὶ τὲς ἀμνὲς} -Ἐ μου 46, 42, ςι, 62, 86, ᾿ς» 147. 18ς, (228. ἴρτΑ 
ἴδγ. δ αἱ. τ.) 228. 8|αν. Οἶγορ. ἐπισκέψομαι] ἐπισκεψωμαι 46. 
ὀργισθήσομαι Οοπῆϊε. Αροΐ. 116. 11. ς. τς. καὶ ἐπισχέψ.} ῥγαγηῖι. 

και ἐπισκεψωμαι “6. καὶ ἐπισκέπτεται τοῦ. ΑἸεχ. ὅ Θεὸς] ,α τοῦ. 

τὸ ποίμνιον---Ἰ6δα] τὰ ποίμνια αὐτῷ οἶκε Ἰόδα ϑῖαν. Οἷἶτος. Ἰόδα] 
Ργβϑευηει. τῷ Οοτρί. καὶ τάξει αὐτὲς] καὶ ταξες αὐτὸν 56, 130, 311. 
(μηρί. - ἑαυτῷ Αγπι, Μ8. Ατπι. Ἑά. ὡς ἵπποι) ὡς οἶκον (ἀργὰ 
ἴετ. αἱ ἴῃ ἘΔ.) 228. ἵππον εὐπρεπῊ} ἵππες εὐπρεπεῖς ϑίαν. Μοίᾳ. 
εὐπρεπῆ αὐτὰ ἐν πολέμῳ] ἐἴδεογενι (μη ἐπ ρῥγαἰϊο, Ηϊετοη. 

ΙΝ. Καὶ ἀπ᾽ αὐτῷ] και εἶ αντε (ἔς ἰπ4) ΧΙ], 22, 26, 46, 0, 
42, 499) ξ1, 62, 68, 86, 8), 91, 97,» τού, 130, 147, 108, 228, 233, 238, 

230, 240, 310, 311. (οπλρ]. Αἰά. ΑΙεχ. ἐπέδλεψε] Ἐ αὐτοῖς 130, ᾿ 
230,311. Οὐρὶ. ἔταξε] ἐπαταξε 130,311. καὶ ἀπ᾽ αὐτῷ͵), 40. 
Οσπιρί. τόξον] ργαυηΐττ. τὸ 23, 26, 36, 40, 49, ςτ, ὅ2, 68, 8ό, 87, 
97, τού, 147, 198, 228,232, 238, 210, 311. Α]ά. ΑἸεχ. το τοζον αυ- 
τῷ 42. “Ἔ αντὰ 5240. (Αγ. Ἑά. τηᾶγρ. πολέμβ.) ἐν ϑυμῷ] ἐν πνευ- 
μᾶτι ϑυμε 22, 36, 40, 42) ξ1, 62, 68, 86, 87, 97, 147; 228, 238, 240, 

410. ΑΙ4. 8ῖαν. Μοίᾳ. ἐν πνεύματι ϑυμᾷ με 8αν. Οὗτος. ἐπ᾽ 
αὐτῷ υἱκ.7 καὶ εξ αυτε ΧΙ], 40, 68, 8). 97» 130) 198, 228, 230, 310, 
41τ1τ. ΟομρΙ. ΑΙά, εξ αὐτε 22. ῥγαιηϊ. καὶ οἱ. Απη. Μ5. Απῃ: 
ἙἘά, πᾶς ὁ ἐξελαύνων] κα ὁ 22, 36, ςΙ, 62, 147,3 18. τας ὁ εξερεὺ- 
νῶν 68, 97, 228, 210. ἢς, ἤἥης ὁ, ΑΙά. τας ὁ ἐλαυνῶν τοῦ. Αἰεχ. 
ἐν τῷ αὐτῷ} τῳ 68, 87, 97, 228, 310. ΑἸά. 

Υ. διότι Κύριο;] οτι Κυριος 22, 36, κι, 62, 87, ΟἿ», 97, 130, 147) 

228, 238, 310, 311. ΑΙά. -Ἐ τυαντοκρατὼρ τοῦ. ΑΙεχ. καὶ καται- 

σχυν.} αὶ καὶ ΑΙά. 

ΨΙ. σώσω] δωσω 14). καὶ κατοικιῶ αὐτὲς] -Ἐ ἐπ᾿ ἐλπίδι Ατην, 

Μ5. ὅτι ἠγάπησα αὐτὰς} α 23. οτι ηγαπήκα αὐτὲς 40, τού; τοϑ, 



ΖΑΧΑΡΊΑΣ: 

αὐτὰς, καὶ ἔσονται, ὃν τρόπον ἐκ ἀπεςρεψάμην αὐτός" διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς αὐτῶν, καὶ ἐκ. 

αχόσομαι αὐτοῖς, Καὶ ἔσονται ὡς μαχηταὶ τῇ Ἐφραὶμ, καὶ χαρήσεται ἡ χαρδία͵ αὐτῶν ὡς ἐν 

οἴνῳ" καὶ τὰ τέχνα αὐτῶν ὄψονται, χαὶ εὐφρανϑήσονται, χαὶ χαρεῖται ἢ χαρδία αὐτῶν ἐπὶ τῷ 
Κυρίῳ. Σημανῶ αὐτοῖς, καὶ εἰσϑέξομαι αὐτὰς, διότι λυτρώσομαι αὐτὰς, χαὶ πρληϑυνϑήσονται 

χαϑότι ἧσαν “πολλοί. Καὶ σπερῶ αὐτὲς ἐν λαοῖς, καὶ οἱ μαχρὰν μνησϑήσονταί μου, ἐχϑρέψεσι 
5." ν᾿ ᾿ ν 9 Ω δϑ)ἃαωον Σ “ 2 7 ν 2 : 

τὰ τέχνα αὐτῶν, καὶ ἐπιςρέψεσι. Καὶ ἐπιςρέψω αὐτὲς ἐκ γῆς Αἰγύπ]δ, καὶ ἐξ ᾿Ασσυρίων εἰσ. 

δέξομαι αὐτὸς, καὶ εἰς τὴν Γαλααδίτιν, καὶ εἰς τὸν Λίξανον εἰσάξω αὐτὰς, χαὶ ἃ μὴ ὑπολειφϑῇ 

ἐξ αὐτῶν ἐδὲ εἷς. Καὶ διελεύσονται ἐν ϑαλάσσῃ ςενῇ, χαὶ πατάξεσιν ἐν ϑαλάσσῃ χύματα, χαὶ 
᾿ς ξηρανθήσεται ππάντα τὰ βάϑη ποταμῶν, χαὶ ἀφαιρεθήσεται “πᾶσα ὕξρις ᾿Ασσυρίων, χαὶ σχῆπ-. 

ΤρΟΥ Αἰγύπ]ε περιαιρεϑήσεται. Καὶ χατισχύσω αὐτὰς ἐν Κυρίῳ Θεῷ αὐτῶν, χαὶ ἐν τῷ ὀνόματι 

αὐτῇ χαταχαυχήσονται, λέγει Κύριος. 

ε ΄ ἣν , Ν ΄ ἰδ ΠΝ ΄ δ 3 

ΔΙΑΝΟΙΞΟΝ ὁ Λίξανος τὰς νύρας σου, χαι χαταφάγετω σὺρ τᾶς χεύρους σου. Ολολυξάτω 
“7 ΄ “Ζ ΄ “ Ζ΄ “ 3 ᾿ - 2 ΄ δ ΄ ρ 

πίτυς, διότι ππέπ]ωχε χέδρος, ὁτι μεγάλως μεγιςᾶνες ἐταλαιπωρήσαν ὀλολύξατε δρύες τῆς Βα- 
΄ ς ει. » 7 ΄ ο ᾿ 

σανίτιδος, ὅτε χατεσπάσϑη ὃ δρυμὸς ὁ σύμφυτος. Φωνὴ ϑρηνόντων “ποιμένων, ὅτι τεταλαιπώρη- 
3. “ 3 4 ω ’ Ἁ. ᾽, “,.2 ᾽ 

χεν ἡ μεγαλωσύνη αὐτῶν" φωνὴ ὠρυομένων λεόντων, ὅτι τεταλαιπώρηχε τὸ φρύαγμα τὰ ᾿Ιορδᾶγϑ. 
“ 7 ΄ ἢ βδ Δ -., ἢ ΄ 

Τάδε λέγει Κύριος πταντοχράτωρ, Ποιμαίνετε τὰ πτρύδατα τῆς σφαγῆς, “Α οἱ χτησάμενοι χατέ- 
᾿ Ν ΄ Ν “᾿ 3 Ν ΄ Ν 

σφαζον, καὶ ἃ μετεμέλοντο, χαὶ οἱ ττωλᾶντες αὐτὰ ἔλεγον, Ἑὐλογητὸς Κύριος, καὶ πτεπλετήχα- 
Ν ΄ ρ- 5 3 ρι δ 3 2 ἫΝ 

μεν" χαὶ οἱ “ποιμένες αὐτῶν ἐκ ἔπασχον ἐδὲν ἐπ᾿ αὐτοῖς. Διατοῦτο οὐ φείσομαι ὀχέτι ἐπὶ τοὺς 

233. ΑΙεχ. καὶ ἔσονται] και ἐγαι 111, ΧΙ], 26, 40, 40, τοό. - αὖ- 
τοὶ Αττη. Μ5. ὃν τρόπον ὃν τρόπον ὅτε Οοπηρὶ. βεω! φιαπάο Ἡϊετοη. 
οὐκ ἀπερρεψάμην αὐτὰς} ρταπιῖτῖ. εἰ 42. Αττη. Ἑά. επεσχεψαμην αὖ- 
τὰς (ἤπε 2Χ) 49. οὐ κατεςρεψα αντῆς 62. οὐκ ἀπεςρεψα αυτἕς 68, 

87, 91, 97. 228, 210, 211. ΑΙά, ουκ ἀπερριψα αντες 86. οὐκ απ- 

ἐξρεψα αντας εἰς τὸν οἰκον Ιεδα 147). ἐκ αὐτὰς ἀπέῤῥιψα (οταρ!. ἐκ 
ἐὠπερρεψάμην ὠπ᾿ αὐτῶν Απῃ. Μ8. Αται. Ἐά. καὶ ἐπακέσομαι αὖ- 
τοῖς] καὶ ἐπακουσομιϑιι αὐτῶν 225) 36, 40, 42) ς1,) 62, 68, 86, 8), Ο1, 
975 147. 228, 238, 310. ΑἸά. ἔς, ἔπε καὶ, 130,.311. καὶ ἐπακεσω- 

ν μαι αὐτοῖς 26. ἐπακάσομαι αὐτές Οομρὶ. 
ο ὙΠ. ὡς μαχηταὶ) α 36. τῇ Ἐφραὶμ} Ρτευγίε. οἱ 22, 36, ς1, 

ό;, (14). ροῖεα εγαῖ) (228. ἴρτα [ἴπ. 80 ἃ]. τι.) 228, 24οὄ. τῶ 
Ἐφραὶμ Οοπιρ!. καὶ χαρήσεται] καὶ χαρίσεται (ἢς ἰπίτα ῥτο χα- 
ρεῖτα!) ΑΙά. ὡς ἐν οἴνῳ] ὡς ἀπὸ οινε 253,23, 36, ςτ, 62, 86, 147, 238. 
δίαν. λὲν 2ὡό. επι τὼ Κυριω 229ς.Ὑ ὡς ἐν οἰνῳ---καρδία αὐτῶν] 

α ουπ) ἱπίεγπηεά. 240θ. καὶ τῷ τέκνα αὐτῶν] α αὐτῶν ΑἸὰά. ὄψον- 

ται) οψεται ΧΙ], 26, 40, 49, τοό, 198, 233. ΑΙεχ. καὶ εὐφρανϑή- 

σονται] κῶὶ εὐφρανϑήσεται ΧΠΪ, 25, 26, 40, 49, τοῦ, 130, 147, 198, 
233, 238. ΑΙεχ, καὶ εὐφρανϑ. καὶ χαρεῖται] καὶ χαρήσονται καὶ 
εὐφρανϑήσεται Οομηρ!. καὶ χαρεῖται) καὶ χαρήσεται 22, 23, 36, 
42, 40, 51, 62) 68, 86, ο1, 97. 130, 147, (108, 230. ἔστ. χαρισεται) 
428, 238, 310. 311. καὶ χαάριειται 40. ἡ καρϑία αὐτῶν] αντων ἡ 
καρδια 26, 49, τιοό. ἡ αὐτῶν καρδία ΑἸεχ, 

ΝΙἼΙΙ1. Σημανὼ αὐτοῖς} σημανὼ αντες 11, 46. Οοπιρὶ. καὶ ση- 

μανὼ αὐτὰς 147. καὶ εἰσδέξομαι αὐτὲς} διοτι λυτρωσομαι αὐτες 
Π]. διότι λυτρώσομαι αὐτὲς] καὶ εἰσδεζομαι αὐτὰς 1. α ὅ2, τ47. 
81αν. Οἴἶτορ. κα διοτι 240. 

ΙΧ. Καὶ σπερὼ αὐτὰς] καὶ σπερω αὐτοῖς (εχ οοττ. τη. τες.) 62, 
147. ἐν λαοῖς} ἐν ἀλληλοις 1Π1, τοῦ. καὶ οἱ μακρὰν] -Ἐ αὐτῶν 
68, ΟἹ, 97, 228, 310. ΑΙά. μνησϑησονταί μου] μνησϑησωνται μου 

26. ἐκϑρέψουσι] ργεεπιιϊ. καὶ 36, 40, 42, 49. ξτ, 62, 86, 147, 233, 
238, 311. Οὐρὶ. Αἰεχ. δῖαν. καὶ ἐπιςρέψουσι] αὶ 240. ᾿ 

Χ, Καὶ ἐπιςρέψω] καὶ ἀποςρεψω 4ο6. ἐκ γῆς Αἰγύπἶον] εκ τῆς 
Αὐγυπου 26. καὶ εἰς τὴν---ἰἰσάξω αὐτὰς} αὶ ουπι ἱπιογπιθά. 5.30. 
καὶ εἰς τὴν Γαλααδίτιν] καὶ εἰς την Γαλααδιτὴν 26, τοό. καὶ εἰς τὴν 

Γαλααδ 42. ΑΙά. καὶ εἰς τὸν Λίξανον] α καὶ οι, 97, 228, 10. ΑἸά. 
ἐδὲ εἷς} 5δεις 40, 42, 147. 

ΧΙ. Καὶ διελεύσονται] καὶ ἐλευσονται 26. τὸ (ἢ) διελευσον- 
τῶι 2Δ4ο. καὶ πατάξουσιν) καὶ οτηϊπυτα εἴ ἴῃ Ἑάϊι. Βοῆδηδ, υδη)- 
Υἱβ ΤΕ ΠΘΑῸΓ ἴπ Τεχί ποη ΤΟ] πὶ Ἐς, Β οπ). {δὰ εἰϊδπι Οοιρὶ. ΑἸά. 
εἰ ΑΙεχ. ἐν ϑαλάσσῃ κύματα] κύματα τῆς ϑαλάσσης Ατηχ. Ἐὰ, 
χαὶ ξηρανθήσεται] καὶ ξηρανθησονται 42, τοϑ, 3το. ΑἸ. ΑΙεχ. πάν- 
τα τὼ βαάϑη] α τὰ 36. (97. δάἀζοτῖρι. ἕωπρτα 11π.)} τὰ βαϑη ταν- 
τα ὅ2,86. τὰ βαϑη πάντων τ47. ποταμῶν]. ργΓατηϊ, τῶν 40. 

καὶ ἀφαιρεϑήσεται] καὶ καϑαιρεϑήσεται 22, 36, τ, 62, 8ό, 147,528, 
238, 240. καὶ καταισχυνθήσεται Οουρὶ. σᾶσα ὕξρις ̓ Ασσυρίων] 

σασα ἡ υδρις Ασσυριων 198. (ΟΠΏΡΙ. ἡ υδρις Ασσυριων 40. καὶ 

σκῆπῖρον. Αἰγύπ]ου] καὶ σκηπῖρα Αἰγυπῆου. οἱ. καὶ ἡ ἀρχὴ Αἰγυπῆίων 
Ατηι. Μ8. Αση. Ἑά. 3 (οάϊοες ϑεγρὶϊ. 

ΧΙΙ. αὐτὰς] α τοῦ. αὑτῶν 229. καὶ ἐν τῷ ὀνόματι αὐτθ] καὶ 

ἐν τῶ ὀνόματι αὐτων 36. κατακαυχήσονται]) καυχησονται 26, 42, 
62,9ς. 18ς,) 240,311. Οοτηρὶ. Ογπ]}. ΑΙεχ. νἱ. ραγῖ. ἴ. Ρ.. 380. κατα- 
καυϑηήσονται 87, 97. 310. Α]ὰ. 

Ι. Διάνοιξον] ργϑτλῖ. καὶ 91. ὁ Λίδανος] ροηΐξ ροΐξ ϑυρας σε 
130, 311. ὦ Δίξανος Ογή!]. ΑἸεχ. ᾿. 4τς. τας ϑύρας σ8] τὰς πύ- 
λας σου Ἑυΐϊεῦ. Πεπι. Ενδηρ. Ρ. 408. καὶ καταφάγετω πὺρ] κα και 

40. καὶ καταφαγεται τὺρ 91. τας κέδρους σου] καὶ κεδρους σου 
ΑΙά. 

11. Ὀλολυξάτω πίτυς} ργαποτε, καὶ οτ. Οθογρ. ολολυζέτω πιτὺς 
428, 310. ΟΥΠΠ. ΑἸεχ. 1. ρατῖ. 1. Ρ. 234. ὙΒεοάοτεί. ᾿. 7. διότι 
τοἰπ]ωχε οτι τεεπΐωκε 65, 86, 147. ὙΒεοάοτεῖ. ]. οἷ, ὅτι μεγάλως] 
διότι μεγάλως Ευΐεδ. 1. εἶξ. ὅτι μεγάλως μεγις. ἐταλαιπ.} διότι 

ἐταλαιπωρήϑησαν μεγιςᾶνες (πρὶ, α ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 1. 231... φεία 
ορ ίχιαίες κοπτ ἐδ ψωπὶ ς Ἡ]ΕτΟᾺ. μεγάλως μεγιςᾶνες] {. 22, 306, 42, 

ξι,όα, 86, ος, 1475)18ς, 238. μεγαλως οἱ μεγαλως οἱ μεγιςᾶνες 130. 

μεγάλως οἱ μεγιςανες 2309,311. μεγάλοι μεγιςᾶνες ΟὙΠῚ]. ΑἸεχ. 1. 
4832. ἐταλαιπώρησαν) εταλαιπωρηϑῆσαν 42. ὀλολύξατε δρύες] 

ολολυφετε δρυες 228. ὅτι κατεσπ. ὃ δρυμ. ὁ σύμφυτ.} φποπίαπι ἄερο- 
βαις ο Μαΐμις πονιογοίας Ἡϊεῖοθ. κατεσπάσϑη) κατεπετασθη 311: 

ὁ δρυμὸς} , ὁ ὅ2, 14). -᾿ σου Ογη!!. ΑἸεχ. 1. τοο... 
111. ὠρνομένων] οδυρομένων ος, τι8ς. τὸ φρύαγμα] τα φρυαγμα- 

τὰ 42, 68, ΟΙ, 97), 130, 228, 310, 311. ΑΙά, 

Ιν. Κύριος παντοχρ.} λα Κυριος 147. Ποιμαίνετε] τοιμᾶινε 22» 

26, 45, ςι, 68, 86, ος, (9). εχ Ἄοοττ.) τ8ς, 228. ΑἸά. Απη. Μ5. Απῃ. 
Ἑά. εποιμανες 36.. ποιμενε (ἢ) 62, (147. τε δάαϊξ, π᾿. τες.) 238. 

ττοίμανε ΟΟμλρὶ. 

ν΄. κατέσφαφον] κατεσφαξαν οἵ. (9 ς. οοττ. π). ῬΠπια κατεσφαζον.) 

κατεσφαξον τᾶς. ἔσφαζον Οοηηρί. καὶ καὶ μετεμέλοντο] και ἃ μετεμεν 

λεντο 62, 68, 86, 97, 147, 108, 228, 239», 310. Οοπλρ!. Αἰά. καὶ ἐκ 

ἐμετεμέλωντο τοό. καὶ οἱ πτωλᾶντες--- σεπλετήκαμεν] λα Οὐπ] ἰηἴετς 
τη66. 232. ἔλεγον] ΡΓΘοΡ, τ. καὶ Ατη.. Εἀά. καὶ πεπλουτήκαμεν] 

κακαὶ Οοπιρὶ. ὅτι πτεπλετήκαμεν Θεοτρ. εἰ πιαρπὶ γαδὶ μίπιις Δττη. 
Εά4. Βυιθάσποδιῃρ. καὶ οἱ ποιμένες δις. δὰ ἤη. οοαν.] καὶ τῶν ποιμέ- 

“2 Υ̓ δῷ ἐπ᾿ )- νων αὐτῶν οὔτις ἔπασχεν ἐπ᾿ αὐτοῖς. Ατην. Μ5. Ατγπι, ἘΔ, ἐπ αὖ 
τοῖς} ἐν αὐτοῖς 147. 

ἐκέτι) ΥἹ.. Διατοῦτο οὐ φείσομαι] διατουτο οὐ φεισωμᾶι 26. 

α Ἀροϊϊπαγ. ἴῃ Οαΐ. ΝΊς. ἴοπι. 1, Ρ. 1348. ἔτι Ογη]}}. ΑἸεχ, {ι, 773» 

ΚΕΦ, χ. 

1, 

ΚΕΦ. 



ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΙ. 

Ν ΄" Ἷ ὃ] .» ή ’ Ν ’ ΄ ρ ἴω χατοιχδντας τὴν γῆν, λέγει Κύριος" χαὶ ἰδὲ ἐγὼ παραδίδωμι τὸς ἀνθρώπες, ἕχαςον εἰς χεῖρα τῷ 
ς ΄ 32 νρ ν 5 ρο ’ 9. " Ν ων 2 . λησίον αὐτϑ, χαὶ εἰς χεῖρα βασιλέως αὐτδ, χαὶ χαταχόψουσι τὴν γῆν, χαὶ οὐ μὴ ἐξέλωμαι. ἐχ 

κς 5. Ὅ᾿Ὁ ᾿ς ἕν Ν ’ ρ»" ἰας 

χερὸς αὐτῶν" Καὶ ποιμανὼ τὰ πρρόδατα τῆς σφαγῆς εἰς τὴν .Χαναανίτιν". χαὶ λήψομαι ἐμαυτῷ 
΄ ς ΟΝ ΟΝ Ἷ 7 ; ’ ΄ Δ ς ρῷ : 

δύο ῥάξδες, τὴν μὲν μίαν ἐχάλεσα Κάλλος, καὶ τὴν ἑτέραν ἐκάλεσα Σχοίνισμα, χαὶ ποιμανῶ τὰ 
’ Ν 23 “ ρ. 3 Η 

πρόξατα. Καὶ ἐξαρῶ τὰς τρεῖς ποιμένας ἐν μηνὶ ἑνὶ, χαὶ βαρυνϑήσεται ἡ Ψυχή μὲ ἐπ᾽ αὐτὲς, 
Ν ἊΝ ς 9 "᾿" ᾿ ρ»), ὦ ΕῚ βῷ 

χαὶ γὰρ αἱ ψυχαὶ αὐτῶν ἐπωρύοντο ἐπ᾿ ἐμέ. Καὶ εἶπα, Οὐ ποιμανω ὑμᾶς" τὸ ἀποϑνῆσχον ἀπο- 
4 Ν .. » » 3 ᾿ ΄ Ν ν “ 

νησχέτω, χαὶ τὸ ἐχλεῖπον ἐχλιπέτω χαὶ τὰ χατάλοιπα χατεσϑιέτωσαν ἕχαςος τὰς σάρχας τοῦ 
΄΄ 9 “» Ν ΄ ᾿ ρ. 

πλησίον αὔτΒ. Καὶ λήψομαι τὴν ῥάξδον μου τὴν καλὴν, καὶ ἀποῤῥίψω αὐτὴν, τῇ διασκεδάσαι 
ἊΝ 4 ἃ. ’'’ . ὃς νι ΄ 

τὴν διαϑήχην μου, ἣν διεθέμην πρὸς πάντας τὸς λαδς, Καὶ διασχεδασϑήσεται ἐν τὴ ἡμέρᾳ 
3 ξ΄ Ν, ΄ ε ρ Ν ΄ Η ; ἱ 3 ; 

ἐχείγῃ, χαὶ γγώσονται οἱ Χαναγαῖοι' τὰ. στρόξαταὰ τὰ φυλασσύμενά μοι, διότι λόγος Κυρίου. ἐςΐ. 
᾿ Ν;»ϑᾷΜ,3 ». Ἁ 3 Ἃ . Ἃ 9 ρ-» , 3 

Καὶ ἐρὼ «ρρὸς αὐτᾶς, ἘΠ χαλὸν ἐνώπιον ὑμῶν ἐς, δότε τὸν μισϑύν μου, ἢ ἀπείπασϑε" χαὶ ἔςη- 
᾿ Ν 9 ΄ 3 “- ". Ν᾿, Ζ Ν νν 7 2.Ν 3 δ 
σὰν τὸν μισϑον μου τριᾶχοντα ἀργυρᾶς. Καὶ εἰπε Κυρίιος τρος με, Κάσϑες αὐτὲς εἰς τὸ χωνευ-- 

7 ᾿ς 7 3 δό ’ 3 [ ’ “3 ’ ενΝ 5 “Ὁ Ν 2» δ ΄ 

τήριον, χαὶ σχέψομαι εἰ δόχιμὸν ἐςξιν, ὃν τρόπον ἐδοκιμάσϑην ὑπὲρ αὐτῶν χαὶ ἔλαξον τοὺς τριά- 
3 ΄ω “3. ἢ 3 3 

χοντὰ ἄργυρξς, χαὶ ἐγέδαλον αὐτὸς εἰς τὸν οἶχον Κυρίου εἰς τὸ χωνευτήριον. Καὶ ἀπέῤῥιψα τὴν 

12- 

, 4 με 
ον 

μή νὰ 

16. 

’ ςῳῚ ξ΄ ςο ρ νΝ 3 

ῥάθδδον τὴν δευτέραν τὸ Σχοίνισμα, τῇ διασχεδάσαι τὴν κατάσχεσιν ἀναμέσον ᾿Ιόδα, χαὶ ἀγαμέ- 
3 ᾽’ὔ Ν ᾿ κα ’ ἰήνε ,΄. Ἵ 

σον ᾿Ισραήλ. Καὶ εἶπε Κύριος πρὸς μὲ, Ἔτι λάξε σεαυτῷ σχεύη ποιμενικὰ «ποιμένος ἀπείρου" 
Δ Ζ δ ν»"» Ἃ ἐξ . » ΄ Ξ "κΝ Α, “ Ν,.49 ᾿, 3 ν 2 ’ Ὺ΄-, 4 

ιότι ἰδοῦ ἔγω ἐξεγείρω “ποιμένα ἐπὶ τὴν γῆν, τὸ ἐχλιμπάνον οὐ μὴ ἐπισχεψηται, χαὶ τὸ ἐσχορ- 

λέγει Κύριος] - παντοκράτωρ ὅτ. (τού. υἱ νἱἀεῖυγ) ΑΙεχ. λα ἀροῖ!- 

ῃδγ. ]. οἰ, τταραϑίδωμ..} ἀποδίδωμι ος, τι8ς. παραδώσω Ατπι. Μ8. 
Ατπι. Ἐά. τὲς ἀνθρώπες) α ΔΡοΙΐπαγ. 1. εἶτ. εἰς χεῖρα 19] εἰς χει- 
ρας Χ]], 23. 40, 42, 40,6:, 62, 86, ιοό, 147, 233ν 2305) 240. (οηλρὶ. 

Ογη!!. ΑἸεχ. 1. εἰϊ, Δπῃ. Ἑά. εἰς τας χειρὰς 22,36, ςτ,ο τ» τ8ς, 228. 

ΑΡοΙΠἑπδγ. 1. οἷξ, εἰς τὴν χειρα 311. τῇ 
Οἶτος. καὶ εἰς χεῖρα] καὶ εἰς χειρας ΧΙ], 22, 23, 36, 40, ς΄, ὅτ, 

ό;, 86, ος. 9759 1ού, 147. 18ς) 228, 233) 238, 230, 240, 310, 211. 

Οοπιρὶ. Ογη!!. ΑἸεχ. 1. οἷ. καὶ εἰς χεῖρα βασιλέως αὐτῷ} αὶ ΑἸὰ, 
ἈἈΡΟΙ ἰπασ. 1. εἶς. Ασπι. Ἐά, βασιλέως αὖτ} βασιλέων αὐτὰ 430. 
καὶ κατακόψουσι) καὶ κατέκοψαν το Οοάίςες ϑεγρί. τὴν γῆν] 
α Δπῃ. Μ8. πη. Ἐά. οὐ μὴ ἐξέλωμαι] οὐ μη εἐξελουμαι ὅτ, τοό. 
ΑΙεχ. ἐκ χειρὸς αὐτῶν] ἐκ τῆς χειρος αὐτῶν 36, ς τ, 62, 86, ος, 147, 
1ι8ς. ΑΡΟΙΠπαγ. 1. οἷς, ἐκ χειρῶν Απῃ. Ἐά. 

ΨΙΙ. εἰς τὴν Χαναανίτιν] εἰς τὴν Χανανιτιν ΠῚ, 40, (το. ἴ6γ. 

Χανανιτην) 228. (οπηρί. εἰς τὴν γὴν Χαναανιτιν 22. εἰς τὴν γὴν 
Χανααν 16, ςτ,.62, 86, ος, 114) 147. 18ς, 238. δῖαν. Μοίᾳ. εν τῇ 

γῆ Χαναᾶν 42. ἐν τὴ Χανααν 24οσ. καὶ λήψομαι ἐμαυτῷ] καὶ λη- 
ψωμαι ἐμαυτω 26. δύο ῥαδδους} α δυο 311. τὴν μὲν μίαν] α μεν 
22, 26, 36, 42, 49, ς1, ό1, 62, 86, 87,91, 95. 97, τού, 147, τὃς, 228, 

233, 238. ΑΙοχ. Αγ. Μ8. Αστη. Ἐά. ἐκάλεσα Κάλλος] ἐπεκαλεσα 
Καλλος 86. εκαλεσὰα καλως 228, 21ο. καλέσω Κάλλος Ατηι. Μϑ. 
Απη. Ἐά. καὶ τὴν ἑτέραν] καὶ τὴν δευτεραν 22, 23, 26, 36, ςτ, ος, 
ιϑ8ς, 228. ἐκάλεσα] καλέσω Ατῃ. Μ5. Απη. Εἀ. ἐκάλεσα Σχοί- 

νισμα͵] α ἐκαλεσὰ 23. ἐπεκαλεσα Σχοινισμα 36, ξτ, 62, 86, ος, τὃς, 
238. τὰ τρόθδατα] -Ὁ μου Ἐυΐεδ. Ῥεηι. Ενδηρ. Ρ. 478. 

ΥΠ]|. τὲς τρεῖς} αὐτες τρεῖς 311. ἢ Ψυχή μου] ἡ χεῖρ μου 23. 
ἐπωρύοντο] ἐπορευοντο 68, 87, 97, (228. οοττ. 80 ἃ]. τι. ὧἱ ἴῃ ἘᾺ.) 31ο. 
ΑΙα. 

ΙΧ. Καὶ εἶπα] καὶ εἰπον ΧΙ], 22, 36, 45, ςι, 86, ος, τᾶς, 238. 
Τδεοάοτεῖ. ἰν. 603. εγκαταλελοιπα τὸν οἰκὸν μου" ἀφηκᾶ τὴν Χχληρο- 

γομιαν μου" εδωκα τὴν ἡγαπημενὴν ψυχὴν μὲ εἰς χειρας εἐχϑρων αὐτῆς 
ἐγένετο ἢ κληρονομιᾶ μὲ ἐμοι ὡς λεὼν ἐν δρυμω" εδωκεν ἐπ᾿ ἐμὲ τὴν φω- 

νην αὐτής' διατατο ἐμισησα αὐτὴν 240. Οὐ ποιμανῶ ὑμᾶς] οὐ μη 

ποιμάνω υμας 45. ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 1ϊ. 37. -Ἐ ἐντευϑὲν ος, τ8ς. οὐ ποι- 

μανῶ αὐτὰς Οοπιρί. καὶ τὸ ἐκλ. ἐκλιπ.]} καὶ τὸ ὠπολλύμενον ὠπολ- 

λύσϑω ὙΒεοάοτεῖ. ]. εἶ. ἐκλιπέτω] ἐκλειπετω 42, 40,61, τού, 130, 

233, 310, 311. Οοιπρὶ. ΑΙά. ΑἸεχ. ἙἘυΐ6Ρ. 1. εἰς, Ογτ]]. ΑἸεχ. 1. ῥαγί. 11. 

Ρ. 185. καὶ τῶ κατάλοιπα] εἰ γτεἰϊφαὶ Ἠϊεῖοη. κατεσϑιέτωσαν 

ἕχαςοςἿ κατεσϑιέτω ἑἕκαςος 22, 26, ςι, ὅ2, 86, 147, 233, 238. ΟΥΠῚ]}. 

ΑἸεχ. ἢ. 37). (ΟΕ, ἢ. 67.) Ὑεοάογεῖ. 1. οἷ κατεσϑιετωσαν ανϑρω- 

πος 42. κατεσϑιετῶ ἐκαςον ος, τ8ς. ἐσϑιέτωσαν Ευΐεῦ. 1. οἷ, τὰς 

σάρκας ΡΓϑ πηι: προς ὅ2. τῷ λησίον αὐτῷ] -Ἐ ταδὲ λέγει Κυριος 

τού. (311. πιαγρ.) 
Χ. Καὶ λήψομαι] καὶ ληψωμαι 26. κα καὶ τού. (311. πηᾶγρ.) 

καὶ ἔλαξδον Ατηι. Μ8. Ατη.. Ἑά. τὴν ῥαδδον μου] α μου Ἐυΐεδ. Ἰ. 

εἶς, υἱνγαηι Ηϊετοπ. καὶ ὠποῤῥίψω] καὶ ὠπέῤῥεψα Αται. Μ5, Αἰπη, 

ἘΔ4. τῇ διασκεδάσαι] α τῷ Οοτηρ. τὴν διαϑήκχην μου] τὴν παρα- 

οι, ΙΝ. 

, ,, ὦ Ὁ 
τὸ πλησίον αὐτϑὶ,], αὐτῷ ὅἴαν. - 

ϑήκην μου Ἐυΐεδ. 1]. εἶτ. (ΟΕ, Ρ.482.) τὰς λαὲς] -Ἑ τῆς γῆς 22,40, 

42,5 ξι, (6:1. πι. τέο.) ὅ, 86, ος, 114) 147. 18ς, (228. εχ οοττ.) 240. 

δῖαν. Οὐἴγορ. λαξς τῆς γῆς 36, 238. 

ΧΙ. Καὶ διασκεδασϑήσεται) καὶ διασκεδασϑησονται 1Π1, τοῦ. 
τῷ φυλασσόμενά μοι} α μοι ΧΙ], τοό, 198, 233. τὰ φυλασσομενὰ με 
ό2, ος, 1149 18ς. α τὰ (οπιρί. Βαδεῖ μοι ἴῃ Ἵμαγδέξ. τηΐπογε ΑἸεχ. 
διότι λόγος] διοτι ὃ λογος ςι, ος, 18ς, 238. ὅτι λόγος Ευ26}. 1. οἷς. ᾿ 

ΧΙ]. ἐνώπιον ὑμῶν ἐςὶ] ἐνώπιον ὑμῶν 23. δοκεῖ ἐνώπιον ὑμῶν 
Ατηι. Μ58. (Αστ. Ἑά. 8]. ἐν ὀφϑαλμοῖς ὑμῶν.) δότε] - ςησαντες 

ΧΙ], 26, 4ο, 49, όι, τού, τοϑ, 233. ΑἸεχ. Ογη1}}. ΑἸοχ. 1. ρατί. 11. Ρ. 

404. ἄκιε βαικμεπίε: Ἠϊΐετοα. τὸν μισϑόν με] με τοό. ἣ ἀπείπ.] 
εἰ ἀπειπ. 62. (428. ἴαρτα ἐοτῖρι. ἤ.) εἰ δὲ μὴ εἴπετε ΑἸτη. Ἑά. καὶ 

ἔςησαν} καὶ ἐρησα ος, ιϑς. τὸν μισϑόν μου] τὸν μισϑάμενον 68, 
ΑἸά. τριάκοντα ἀργυρᾶς] τριαχκοντῶ ἀργυριξς 23, ξ1, (ό:. 8]. ἄργυ- 

ρια) ὅ:, 86, τοό, 1479 τοϑ, 228. (πρὶ. Αἴμδη. 11. ᾿ς 1. ΟΥΠ]], ΑἸεχ. 
ἱ, οἷ. τριάκοντα ἀργυριὼν 9ς, 1τὅὃς. 

ΧΙ. Καϑες αὐτὲς] κάϑες σὺ τὰτο Ατη,. Ἐά, καὶ σκέψομαι 
καὶ σκεψαι αὐτὸ ΠΠ|, τοό. καὶ σκεψαι Χ]], 25, (232. εχ οοττ. ο]ΐπι 

σκεψω) 26, 36, 4.5, 49, ς1, ὅ:, 62, 68, 86, 87, 91,9 95, 97» 114, 147, 
τϑς, 198, 228, 233, 238, 240, 310, 311. ΟΟμρὶ. ΑΙά. Ευὲεδ. Ογη!!. 

ΑἸδχ. 1. εἰ. -Ἑ αὐτὸ ΑΙεχ. εἰ υἱάε Οτρεη. 1]. οτ6. Ατγηι. Μ΄. Ατσηι. 

ἙΔ4. εἰ γέρορίία Ἡϊΐετοα. εἰ ϑόκιμόν ἐςιν] εἰ δοκίμειον ἐξῖν ΧΙ], εἰ 
δοκίμιον ἐξὶν ό;, 86, 147. 198. ἐδοκιμάσϑην ργεευηϊεῖ. καὶ ἐγὼ Αγηη. 
Μϑ. Ασω. Ἐά. καὶ ἔλαξον] εἰ ἀεεερὶ! Οτίρεη. 1. οἷ. τὰς τριάκον- 
τα ἀργυρᾶς] τοὺς τριαχοντῷ ἀργύυριξς 22, 26, 26, ςι, ὅτ, ὅ2, 8ό, ος, 

τού, 147, 18ς, 228, 238. ΟΟΠὨΡΙ. καὶ ἐνέδαλον αὐτὰς ρταοετηϊεῖ. καὶ 
καϑηκα ὅι, ό2, 86, 147, 240. κ αὐτες 97, 310. ΑἸά. Οὐξοῦρ. εἰ »εἰς- 
ΔΨ“ εος Οτΐρεη. 1. οἴ. εἰς τὸν οἶκον Κυρίου] εἰς τὸν οἴκὸν τῇ Κυριξ 42. 

α τὸν ΑΙεχ. εἰς τὸ χωνευτήριον υἱι.] - καϑα συνέταξε μοι Κυριος τού. 
ΧΙΝ. Καὶ ἐπέῤῥιψα] καὶ αἀπερρεψα 61. καὶ ἀπέρριψαν αυτὰ 

καϑα συνεταζεν (1. ν ἴῃ ἀπερριψαν εἴ αὖ ἴῃ αυτὰ ριπέ!]5 ποῖδϊ.) 130. 

καὶ ἀπεέχρυψα 230. διάτετο απερριψα 240. τὴν ῥαθδον] -᾿ με ὅτ, 
ιϑς. Οοπηρὶ. τὸ Σχοίνισμα] ρτοοπιίεῖ. τὴν καλεμένην ΟΟπηρί. φωα’ 
᾿αρρεϊϊαδαιαν Ἐκπίομῖμς Ηϊέτοθ. τὴν χατάσχεσιν] τὴν διαϑηκην ΧΙ], 

22, 26, 36, 40, 42, 49. ςτ, 62, 68, 86, 87, 91, 95. 97. 114, 130, 147. 

τιϑς, 108, 228, 233, 238, 240, 210, Α]4. Ευΐεδ. 1. εἶϊ. 8[4ν. Μοίᾳ. 

τὴν διαϑηκὴν μου τοῦ, 239, 311. Αἰεχ. ᾿Ἄπη. Μ5, Ατηγ, Ἐ4., 20}α- 
“πειμωῃ Ἡϊετγοη. ἀναμέσον ᾿16δα} ρτγεοτηῖε. τὴν 225 ς 1,95, 114, 18ς, 
218, 240. Οοπιρὶ. ἀναμέσον τε Ιεδα 23. καὶ ἀναμέσον Ἰσραὴλ] 

καὶ ἀνάμεσον τῇ Ισραηλ ΧΙ], 23, 40, τού, τοϑ8, 233. ΑἸεχ. καὶ ἀνᾶ- 

μέσον Ἱερουσαλημ, 62, 147. ᾿ 

ΧΥ. Ἔτι] ργαπιῖτξ. καὶ Οοπηρὶ. 
δῖαν. Οἶτορ. σκεύη] σκευος 1]. 
τοῦ. ΑΪοχ. 

ΧΥΙ. Διότι ἰδὲ ἐγὼ] αὶ ἐγὼ 22, 36, ςτ, 130) 238. (δα ὅ2, 147. 

αἰδὰ ἐγὼ 240. ἐξεγείρω ποιμένα] -Ἑ ἀπειρον 22, 36, 40, ξ1, ό;, 86, 

147,238, 240. Ατπι. Μ8. Ατπ). Εἀ. ϑίαν. Οἴἶτορ. εξεγερω ποιμένα 42. 

Οοπιρὶ. εξεγερω ποιμένα ἀπειρον 95», 114, 18ς. (310. ἐχ (017. ΠΊ. τες.) 

ζε 

λάξε σεαυτῷ] λήψομαι ἐμαυτῷ 
ποιμενικο] Ροηΐϊτ ροίξ απειρε 26. 



ΖΑΧΑΡΊΑΣ. 

Κα 
ἔνον ἃ μὴ ζητή ὶ τὸ ἔγον ἃ μὴ ἰάσηται. χαὶ τὸ ὁλόχλῃρον οὐ μὴ χατευϑύγη- μὰ 

σισμένον ἃ μὴ ζητήση, χαὶ τὸ συντετριμμε Μ ; 9 μ ὕνῃ; 

χαὶ τὰ χρέα τῶν ἐκλεχτῶν χαταφάγεται, καὶ τὸς ἀςραγάλες αὐτῶν ἐχςρέψει. Ω οἱ ποιμαΐίνογ-. 17. 
τες τὰ μάταια, χαταλελοιπότες τὰ πρόξατα, μάχαιρα ἐπὶ τὰς βραχίονας, αὐτᾶ, καὶ ἐπὶ. τὸγ-. 

ὀφθαλμὸν τὸν δεξιὸν αὐτῶ, ὁ βραχίων αὐτῇ ξηραινόμενος ξηρανθήσεται, χαὶ ὁ ὀφϑαλμὸς ὃ δεξιὸς 

αὐτῇ ἐχτυφλόμενος ἐχτυφλωϑήσεται. β 

7΄ ΝΣ: 9 ὔ ΄ 3 4 9 Ν ΄- δῷ “Ὃ 

ΛΗΜΜΑ λόγε Κυρίξ ἐπι τὸν Ισραῆλ᾽ λέγει Κυρίος, ἐχτείγων δραγον, Χαὶ ϑεμελιῶν γῆν, χαὶ 1. 
ὶ Ε 5 ᾿ “, 2 ν ε ᾿ Ν ε “ 

πλάσσων πνεῦμα ἀνθρώπου ἐν αὐτῷ, ᾿Ιδὲ ἐγὼ τίϑημι τὴν Ἱερουσαλὴμ ὡς πρόϑυρα σαλευόμενα 
“ ἜΝ »" ν.. 2 Ὁ 2 3 νι ΣΝ ε ’ ἊΨ, 3 “᾿ ; 

πᾶσι τοῖς λαοῖς χύχλῳ, χαὶ ἐν τῇ Ιεδαίᾳ ἔςαι “περιοχὴ ἐπὶ Ἱερεσαλήμ. Καὶ ἕςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ 3. 
7 ΄“ ΔΘΑΨἍΨΝν ἰδ ξ ρὸ 3 

ἐχείνη ϑήσομαι τὴν Ἱερουσαλὴμ λίϑον χαταπατόμενον πᾶσι τοῖς ἐὔνεσι" πᾶς ὁ χαταπατῶν αὐ- 
Ἡ 7 2 ’ Ν 5 9 ιν ΄ ΝΜ, “ “Ἤ ὡς 

τὴν ἐμπαίζων ἐμπαίξεται, καὶ ἐπισυναχϑήσονται ἐπ᾿ αὐτὴν σάντα τὰ ἐϑγη τῆς γῆς. Ἔν τῇ 
ς 7 3 Ζ΄ ΄ ᾿ ΄ Ψ  » ΄ ᾿ 
ἡμέρᾳ ἐχείνη, λέγει Κύριος πσαντοχράτωρ, πατάξω πάντα ἵππον ἐν ἐχςάσει, χαὶ τὸν ἀναξάτην 

9 ΑΙ 3 , ΄ δ2)Ὺ}ὸοαςἷθ δὲ Ἁ, “» 3 “Ὁ δ ᾽’ δ 9 δε ,’ ἯΝ, ΄ ἉἋ [γ4 ς 

αὖτξ ἐν ππαραφρονήσει, ἐπὶ δὲ τὸν οἶχον ᾿Ιδδα διανοίξω τὸς ὀφϑαλμᾶς μδ, χαὶ πάντας τὰς ἵππας 
- φῷ “᾿ ΄ 2 2 ΄“΄. Νν 32.“ --- ΄ 3 “Ὁ 2 " δί 9. » ε 
τῶν λαῶν πατάξω ἐν ἀποτυφλώσει. Καὶ ἐρδσιν οἱ χιλίαρχοι δδα ἐν ταῖς χαρδίαις αὐτῶν, Ἐύ- ς. 

͵΄ ᾿ ε ρ Ν ; ἐπ ε Ἧ ϑ 7ὔ [4 “« 9 “"- 3 “͵’΄’ες»ν»ἤἢ 

θήσομεν εαὐτοις τᾶς χατοιχδντας Ιερδσαλημ εν Κυρίῳ ““αντοχραάτορι Θεῳ αὕτωγ. Ἔν τῇ ἡμέρᾳ 6, 
3 ͵ ᾽ Νν ᾽7ὔ 2.5 7 εξ ᾿Ν, Ν 3 ’ κε ΄ Ν ΕΣ 7 

ἐχείγη ϑήσομαι τὸς χιλιάρχες Ιδδα ὡς δαλὸν πυρὸς ἐν ξύλοις, χαὶ ὡς λαμπάδα πυρὸς ἐν χαλά- 
9 ρο ’ Ν Ὺ ΄ 

μή, χαὶ χαταφάγονται ἐχ δεξιῶν χαὶ ἐξ εὐωνύμων πάντας τὸς λαδς χυχλύϑεν, χαὶ χατοιχήσει 

Ἱερουσαλὴμ, ἔτι χαϑ᾽ ἑαυτὴν ἐν ᾿Ἱερουσαλήμ. Καὶ σώσει Κύριος τὰ σχηνώματα ᾿Ιόδα, χαϑὼς 7. 
95 9 φρῷ 6 ’ 2 Ν Ν ’ 

ἀπ᾿ ἀρχῆς, ὅπως μὴ μεγαλύνηται χαύχημα οἴχου Δαυὶδ, καὶ ἔπαρσις τῶν κατοικόντων Ἵερουσα- 

λὴμ ἐπὶ τὸν Ιόδα. Καὶ ἔςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ὑπερασπιεῖ Κύριος ὑπὲρ τῶν χατοιχόντων Ἵερε- 8, 

ἐπὶ τὴν γὴν] “ απειρον 228. τὸ ἐκλιμπάνον] τὸ ἐκλείπον 22, 23, 36, 

42, 51) 62, 86, 87, 91, 9559 97ν 130, 1479 18ς, 228, 238, 230, 240, 
410, 311. ΑΙά. ργϑηλτῖ. καὶ 40. εἐχλειπὸν 68. ὅςις τὸ ἐκλεῖπον 
Οοταρί. οὐ μὴ ἐπισκέψηται] οὐ μὴ ἐπισκεψεται 26, 36, 228. ουκ 

ἐπισκέψεται ςι, 62, 86, ος, 14.7, 18ς. ὁ μὴ ἐπιςρεψη 130,311. 5κ 
ἐπισκέψηται 240. καὶ τὸ ἑσκορπισμένον] καὶ τὸ διεσκορπισμενον 
ΧΙ], 40, 42, 49, 108, 233. Αἰοχ. καἰ μὴ φητήσῃ] αὶ μη ἐκξφητηση τοῦ, 
233. οὐ μὴ ζητήσει 238. οὐ μὴ ἰάσηται, καὶ τὸ ὁλόκληρον] αὶ 96) 
18ς. οὐ μὴ κατευϑύνῃ] οὐ μὴ κατευϑυνει “6. καὶ τὰ κρέα] κα και 

, 98. 18ς. ἐκορέψει] ἐκτρέψει 111, 42, 49, 68, 87, 91, 97, 1ού, 130, 
228, 310, 311, ΑἸά. Ατπι. ἘΔ. εκτρεψει 62, 86, 147. 

ΧΥΤΙ. Ὦ οἱ ποιμαίνοντες) α ὦ (Δάϊοτῖρι. ἔργα 11π.) 228. ὡς 
ὑπομένοντες Αἰά, Ω οἱ ποιμαίνοντες---ρόδατα] ὦ ματαίως ποι- 
μαίνοντες, οἱ ἐν ἀγρῷ ἐπατάξατε τὰ τρόξατα (πιᾶγρ. Ο ραβον εἰ ἰά- 
ἔππι, ἰεγεἰ ἑπφόπε ργορόπ) Αττη. Ἐά, Βγεάεῃοδρ. ρϑυΐο ἰϊῖεγ ΑἸ τεσ. 
καταλελοιπότες) και οἱ καταλελοιποτες ΧΙ], 26, 40, 49, τού, τοϑ, . 
233. ΔΙεχ. ῥγϑυηἶε. καὶ 22, 36, 42, ςι, 62, 86, 87, ΟΙ, ος, 97. 130, 
147, ιᾶὃς, 228, 228,310,31:. ΑἸά, Οεογρ. ϑἷαν. Μοίᾳ. καὶ ἐγκατα- 
λελοιπότες (οπιρ!. ἐπὶ τὲς βραχίονας αὐτῇ] ἐπι τα βραχίονος αν- 
τὸ ΧΙ], 2, 26, 46, 40. 51, 68, ος, 97, ι8ς, 198, 228, 233, 238. ΑΙά, 
ἐπὶ τὸν βραχίονα αὐτῇξ (πρὶ. μιῥεν ὀγαελίμπι ες Ἡϊετοη. βραχί- 
ονας αὐτα---βραχίων αὐτΞ] αὶ ουηὴ ἰηϊογιηθά. 22. τὸν δεξιὸν αὐτῷ} 
αὖτε τὸν δεξιον 23, 36, 42, ςῖ, 62, ος, 147, 1ι8ς, 238. (ομρί. αὐτὰ 
δεξιον86. ὁ βραχίων αὐτξ] ργαεπηῖττ. αλλ᾽ ὁμως καὶ 2496. ὁ δεξιὸς 
αὐτὉ} αντὰ ὁ δεζιος Χ1], 22,23, 26, 16, 42, ξι,), 62, 86, ος, τού, 147, 

Ι. οἴ. ἐπὶ Ἱερασαλήμ] εν τὴ Ἱερεσαλημ, 42, 240. 
11. ϑήσομαι) ϑησωμαι 26. τὴν Ἱερουσαλὴμ] τὴ Ἱερουσαλημ, 

ό8, 97, .28. λίϑον χκαταπατέμενον] Ὀτγεετηϊτ. ὡς 26, 311. Ργβετηἶξ. 

εἰς 239. ΘΟδοῦσ. ὡς λίθον ἕνα καταπατούμενον Ατη. Μ8. Αγηι. Εά. 
τασι τοῖς ἔϑνεσιν] τσασι τοῖς λαοις Δό. κα 68, οἵ, 97, (228. δάϊετρι, 

τηαγρ.. 8 αἱ. π|.} 210. ΑΙά. α τοις εϑνεσι 8). αὐτὴν 19] αὐτὸν 22, 
36, ξ1,) 238. ἐμπαίζων ἐμπαίξεται) αὶ ἐμπαιζων 49. εἐμπαιζων 
ἐμπαιζεται 68, 91, 97. 147. 228, 233.310. καὶ ἐπισυναχϑήσονται) 

καὶ ἐπισυναχϑησεται 23, 36, 42, ξι, ό2, 86, ος. 130, 147, τϑ8ς, 238, 
311. ΟοἸηρ]. καὶ συναχϑησονται 40. εἰ εοπρτεραὖο Ηϊεϊοη. 

ΙΝ. λέγει Κύριος ταντοχράτωρ] κα ταντοκρατὼρ 23, 49. 

τάξω 15] σαταξειος, 18ς. ἐν ἐχςάσει]) αἐν ὅ2, 147. διανοίξω] ἂν- 
οἰζω 22, ξι,) 62, ος, 147. 18ς, 238. τὲς ὀφϑαλμες με] μὲ δἀϊοήρι. 
ἔργα ᾿ἴῃ. ω2 8. πατάξω 9] ροηϊξ Παϊίπη δηΐε τσαντας 147. τοὺς 
ἵππες} τῆς οἰκξς 311. ἐν ὠποτυφλώσει] κα ἐν οἵ, 198. 

Ν. οἱ χιλίαρχοι] ρταντι. τσαντες 239. Ἰ[2δα] - πάντες 22, 

16, 40, 42, ξΙ, 62, 68, 87, 9ς, 97, 114. 147) 1τ8ς, 228,218, 240, 310. 

ΑΙά, 85ιδν. Ἑὐρήσομεν ἑαυτοῖς] εὐρησωμεν ἑαυτοῖς 26, 62, 147» 311. 

εὐρησομιν ἐν ἑαντοις 68. ΑἸά. εὑρησομεν εαὐτας τοῦ. εὐρήσωμεν ἡμῖν 
ΟὐοαρΙ. τὲς κατοικᾶντας] α τὰς ΔΙά. Ἱερουσαλὴμ] ΡΓΔΠΙΪ τ. ἐν 

40, 233. ϑ[αν. Μοΐᾳ.. ἐν Κυρίῳ] ἐν τῶ Κυριω 130, 311. ἐν Κυρίῳ 

ὅτο. δ ἤη. οοπ,. ἐν τῇ χειρὶ Κυρίου παντοκράτορος Θεᾶ αὐτῶν. Ατηι. 

ΝΜ. Αται. Εὰ. 

ΝΙ. ϑήσομαι] ϑησωμαι 26. 
ΑἸά. 

-“α- 

Ἁ ’ Ν ΄ 

τὸς χιλιάρχε] τὲς χιλίαρχος 

χαι 
18ς, 238,311. ΟΟπΊρὶ. ΑΙεχ. κα ὁ δεξιος 233. ἐκτυφλάμενος} α 130, 
311. -ἐκτυφλωθήσεται] τυφλωθησεται τοῦ. 

1. Λημμα] λειμμα 233. λόγου ἸΚυρίου] λογου του Κυριου 26. 
α Κυριου 130, 311. ᾿ λέγει Κύριος] ργαεπηίτε, ταδὲ 62, 86, 147. ἐκ- 
τείνων} Ῥγαπηῖτε. ὁ οι. ἐγὼ Κύριος ςερεῶν Οοηίει, Αροῆ. Π6. ν. ς. ΄, 
βρανὸν} ργαιπηῖττ, τὸν 26,42, ς1, 62, 95, 147. τ8ς, 238, 239. ΟΟμΡΙ, 
Αἴμᾶη. 1. 526. γῆν] ῥγαεπηῖτῖ, τὴν 22, 36, 42, ς:, 62, 68, 86, ος, 
130, 147, ιϑὃς, 238, 220, 311. Αἴδαη. ]. εἶ, καὶ πλάσσων] κα και 
95. 18ς. ὁ τὉλάσας Οεπηδά. ἴῃ (δι. ΝΊς. τοπι. Ϊ. Ρ. 1ο. 
ἀνθρώπου) τονευμια αὐτα 11]. 

11.. Ἰδὲ ἐγὼ τίϑημι] καὶ ϑήσω Ομιγίοῇ. ψὶ. 4ς3. Ὑπεοάοτοει. ἱὶ. 
309. ὡς τρόϑυρα] ὡς τροβατα 26. ὡς πρόπυλα Ἑυζεῦ. ΠεΠ,, 
Ἐνδηρ. Ρ. 4ο8. τᾶσι!] ἅπασι Ἑυίεῦ. 1. εἶς. τοῖς λαοῖς ὅζο. 1, ἔῃ. 
ςοπ1.] ονπρέδες ρορμέϊε ἐπὶ εἰγομέμμ, δὲ ἐπ κάσα : εἰ εγὶ! οὐπάϊο εἰγεα “- 
τεαίσπι. Ἡϊΐετοτ. κχύχλῳ] αὶ σθοῦρ. ἐν τῇ ἸΙ5δαίᾳ} ροπῖς ἢδεΐπὶ 
Ῥοΐϊ ἐγαι 23. ἔςαι τεριοχ ἢ] Ῥγεθυηϊτῖ. καὶ ΧΙ, 42, 68, 87, οι, ω 7, 
1ού, 130, τοδ, 228, 233») 310, 311. ΑἸ4, (ΑἸεχ. ἱπίοτ τΠς05.} Ευΐοῦ. 

ὥνευμα 

ὡς δαλὸν τυρὸς] -- ἐξεσπασμενον 6. κα ὡς 62, 233. 
ὡς λαμπάδα πυρὸς] καὶ λαμπαδὰς πυρὸς 147. α ΑἸά. εἰ Με ἘΗΜΗΣ 
ἐρπὶς Ἡϊετοη. καὶ καταφάγονται) και. καταφαγωνται 228, 310. 

ΑἸά, ἐκ δεξιῶν] -Ἑ αὐτὰ δ ἃ]. πι. 91. τᾶντας τὲς λαὰς] -“Ἐ Κυ- 
ριου 87. 979 228, 216. ογηηξς ρορμΐος 7)ονεἰπὶ Ἡϊετοι. καὶ κατοική- 

σεις ὅζο. δὰ ἔπ. ςοπ).}] εἰ ἀαῤ[Ιαὀέιμ’ εγωαίονα αὐὐμς ἴμ ψεπιεηρία. 
Ἡΐεγοθ. Ἱερεσαλὴμ ἔτι] ττ. 26, 422. ἔτι ὅτο. δὰ ἔπ. ςοη1.] α 62. 
καὶ ἑαυτὴν] καϑ᾽ αὐτὴν 21.6.0 ἐν Ἱερουσαλήμ] λα ΧΙ, 225) 23, 26, 

36,40,42,49, ς1, τού, 130, 198,233, 238,23, 240,310,311. Οοπιρί. 
μιαθεῖ ἴῃ σβαταές. πηίποτε ΑἸεχ. ἐν γῇ Ἱερουσαλήμ. (αν. ΟἰτΟΡ. 

ΝΙ].- μὴ μεγαλύνηται] μὴ μεγαλυνὴ 130. μὴ μεγάλυνει 31}: 
α μὴ ΑΙά. καύχημα] Ὡζδοτηϊ. τὸ 26, 130, 311. φίογία Ηϊετοπ. 

οἴκου Δαυὶδ] οἰκου Ικδα Ζό6, καὶ ἔπαρσις} και ἐπαρξεις Π], τού. 

και ἐπάρσεις 22, 26, 26, 40, ξ1, 1475 233, 238. ΟΟΠΊΡΙ. Ἱερουσῶω- 

λὴμ] ργβπηῖτς, ἐν σοπηρι. ἐπὶ τὸν Ἰόδα} ἐπι τὸν οἰκον [εδα ΧΙ]. 

Αὐτὰ. Μ8. Αττη. ΕἘά. ἐπὶ τὸν [5δαν 22, 23, 26, 36, ει, 95. 97» 1ού, 
130, τϑς, 228, 438. (οηρί. ΑἸεχ. ἐπι τὴν [αδαιαν 114. ᾿ 

ΝΊΠ. ὑπερασπιεῖ υπερασπιησει (ῆς) 26.{ἀ ὑπὲρ τῶν κατοικδν- 
Τῶν) κα ὑπὲρ 40, 42, 62, 147. ὑπὲρ τὰς πάντας κατοίκους ἈΠΏ. Μ5. 



ΚῈ Φ. ΧΙ]. 

9. 

10. 

11, 

12. 

'Ῥ. 984. εἰ. γε ῥίεἰδα σα γε ῬγοβίοΥ φεοά (σἰβαυενωπι Οτῖρβη. 1, εἶτ, ᾿“δλέψονται---κατωρχήσαντο] ὃ 
εγρ. δὰ ΤΥ]: ὃ. το. Οιγίοίξ. 11. 408, 418. εἰ αἱ. Ογη!!. ΑΙοχ. νἱΐ, 

ΙΉΘαΡ 232. εἰς ὃν χκατωρχησᾶντο 40. 

δα εδαυέγμπὶ Ἡϊετοη. 

.26, 40, 42, 49, ςΙ, τού, 108, 311. Ο(οπρὶ. 

“- 

ν 

ΖΑΧΑΡ ΓΑ.Σ. 

σαλὴμ, χαὶ ἔςαι ὃ ἀσϑενῶν. ἐν αὐτοῖς 
Θεβ.. ὡς ἄγ[ελος Κυρίξ ἐνώπιον αὐτῶν. 
ἔννη τὰ ἐρχόμενα ἐπὶ “Ἱερουσαλήμ. Καὶ 

. γ “ ς»ν ς Ν ἐν ἐχδίγῃ τῇ ἡμέρᾳ ὡς. Δαυὶδ ἃ δὲ. οἶχος Δαυὶδ ὡς οἶκος Καὶ ἔςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη, 
ἐχχεῶ ἐπὶ τὸν οἶχον Δαυὶδ ε Ν δὰ ΄ Ν 2 μο 2 ξ΄ 

Ἱερουσαλὴμ γεῦμα. χάριτος χαὶ οἰχτιρμᾶ" χαὶ ἐπιξλέψονται 

͵΄ 9 φ’ "ὁ 
ζητήσω ἐξᾶραι πᾶντα. τὰ 

ιν δς 
φϑ 

χαὶ ἐπὶ τὲς χατοιχδγτὰας 
Ἅ, Ν, ϑ ϑ᾽ χὰ : Ζ ὥρος με, αν ὧν χατωρχῆσαντο" 

ν ΄ 9.ϑ ) Ὰς 
: 

“Ὁ 

Ν ΄“ 

χαὶϊ χόψονται ἐπ᾿ αὐτὸν χοπετὸν, ὡς ἐπ᾽ ἀγαπητῷ, χαὶ ὀδυνηϑήσονται ὀδύνην, ὡς ἐπὶ τῷ τρωτο- τόχῳ. 
» ) ΄ δίῳ ἐχχοπ]ομένου. 

Ἔν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνη μεγαλυνθήσεται ὃ χοπετὸς ἐν Ἱερουσαλὴμ, 
Καὶ χόψεται ἡ γῇ χατὰ φυλ 

ε 
ρ»" ὡς χοπετὸς ὄοωγος ἐν. πε-. 

ἃς φυλάς" φυλὴ οἴχου Δαυὶδ χαϑ ἑαυτὴν, χαὶ 
ε δὼ “ 3. ς - 2 

Ωρ “ 

αἱ γυγαίχες αὐτῶν χαϑ᾽ ἑχυτάρ" φυλὴ οἴχου Νάϑαν χαϑ᾽ ἑαυτὴν, χαὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν χαϑ᾽ 
ε 

2, εαυτάς- Φυλὴ οἴκου Λευὶ χαϑ᾽ ἑαυτὴν, 

’ 

ε Ν ν ρἊ 9. μὦ 9 ς εαυτήν, χαὶ γυγαίχες αὐτῶν χαϑ᾽ ἑαυτάς. 

χαὶ αἱ γυναῖχες αὐτῶν χαϑ᾽ ἑχυτάρ" 9 ε "Ἶ ΗΝ. ς βὸ 9 τω ϑε » χα ἑαυτὴν, χαὶ αἱ γύναικες αὐτῶν χαϑ' ἑαυτάρ. 
φυλὴ τοῦ Συμεὼν 

Πᾶσαι αἱ ὑπολελειμμέναι φυλαὶ, φυλὴ χαϑ᾽ 

ἘΝ -Χ,0ᾳδ.»Ϊν, 2 ’ ΕΝ ων 7 δ ’ “᾿Ξ "» ' Ν Ν [ ων ε 

Τῇ ἡμεέρᾷ ἐχείνη ἔξαι σᾶς τόπος ἰἀνοίγομεέγος τῷ οἴχῳ Δαυὶδ' χαὶ τοῖς χατοιχδσιν Ἱερδσα- 
Ἁ 3 Ἂ ’ ςς 3 Ν ΄ λὴμ εἰς τὴν βεταχινῆσιν, χαὶ εἰς τὸν χωρίσμον. 

Αγη). Ἑά. Ἱερουσαλὴμ) ΡτδτηΪ. τὴν 42. ὡς Δαυὶδ7 ὡς οἰκὸς Δανιδ ΧΙ], 25,23, 26, 36, 40, 43,49, ς1, τού, 198, (228. οἶκος δάζογ. ἔωργα ᾿ΐπ. Ὁ 8], πν.) 233, 238. ὡς ὁ οἰκὸς Δαυιδ 240. (ὐοπηρ!. Πδθοῖ “Δαυὶδ ἴπ οἰαγαέξ. τηΐποτε ΑἸδχ. φμαβ᾽ ἄονιμ, Ὀαυϊά; Ἡϊετοη. ἀ ϑὲ οἶκος] καὶ ὃ οἶκος ΟὈΠΊΡΙ. Βαδεῖ ὁ δὲ ἰη ςΒαγ, τη, ΑἸεχ. ὡς οἶκος Θε5] ὡς ὁ οἶκος τῷ Θεξ Οοηρὶ. ὡς ἄγ[ελος Κυρίου] α Κυριου 36. καὶ ὁ ἄγ[ελος τὰ Κυρίᾳ (ὐΟΠΊΡΙ. δἰ σηρεῖως Ζορεϊκὶ Ηϊετγοη. αὐτῶν] ἐνωπιὸν αὐτὰ 87, ος, 97, τού, τϑς, 228, 211. Α]ά, ΙΧ. Καὶ ἔςαι], 120. 
Ἕ λέγει Κυριος 233. ἐξαραι} ργαουηΐει. τον ΧΙ], 43, 26, 16, 4ο, 4.2, 49: 86, (οΙ, 228. ΔΡ 4]. τ.) τοό, 1οϑ, 233. ΟΟμρΡ]. ΑἸεχ, 

. » 
ἐνωχτιον 

ν » , 
τας χο- μενα] τὰ ἐπερχόμενα ΧῚΕ, 26, 16, 40, 4.2, 49, τοῦ, 108. ΑἸΙεχ. ἐπὶ Ἱερεσαλήμ!) ἐν Ἱερεσαλημ, χ6. 

Χ, ἐπὶ τὸν οἶκον Δανὶ δὴ επ᾽ οικον Δαυιδ 130, 311. καὶ ἐπὶ--- Ἱερουσαλὴμ] εἰ βεν ογῖροε ἀσόίϊαπίδε ἱπ ενιωίρο Οἥρεη. 11.866. καὶ ἐπὶ τὲς κἀτοικῶντα,ς] ἸβῚ ἐπὶ τὰς οἰκέντας ος, τᾶς, χαὶ οἰκτιρ- (48] - ἀπολέσαντας (ΟΠαδὰ ργίπ, δὲ υἱς. Ρυπέεῖ5 ποῖαι.) 210. καὶ ἐπιδλέψονται] α καὶ 311. ῬΓΘΘΤΆΪΕ, ἐπιςρέψουσι Ατπ.. Μ8. καὶ ἐπι- δλέψονται---κατωρχήσαντο] ἵνα ἴδωσιν εἰς ὃν ἐξεκέντησαν ΟἸειη. ΑἸοχ. 
ἐπι- 

ὄψονται εἰς ὃν ἐξεκέντησαν Ιρπαῖ. ΕρΡ. [η- 

ῬΑτί. 1. Ρ. 114. εἴ 4]. Τῆεοάοχοῖ, ἢ. 12 ς2. ((Ε ἢ. τό 8. εἴ 41.) υἱάεδαπε “ἐπι φηοπ φοηηβειαχεγμπὶ Ἰτϑῃ. Ρ. 362. ἐπιδλέψονται πρὸς τῆτον ὃν ἔτρω- ισαν Απτὰ, Μ8. πρὸς μὲ] -Ἐ εἰς ὃν ἐξεκεντησαν 26, 68, 8), 228. ΑἸ4. ἽἜ ὃν ἐξεκέντησαν 97. αὶ 130, 211. Ὡρὸς αὐτὸν δῖαν. Μοίᾳ. ἐἶνθ᾽ ὧν κατωρχῆσαντο] εἰς ὃν εξεκεντησαν 22}).36, ς΄, 62, 86, ος, 114, 147, τδς, 238. Αἴμᾶη. 1, 5 ς2. Τίάγπι, ἀς ΠΩ. Ρ. 3:6. -Ἐ εἰς ὃν εξεκεν- 
Ἔ οψονται ρος με εἰς ὃν ἐξεκέντησαν 440. ἐν ᾧ κατωρχήσαντο 6 Οοήϊςες Θεγρὶϊ. 2 γὸ εὸ φμοαὶ 

φμεης σοΉβ ΕΓ μπ τ λγρ. Αττη. Ἐά. γνυϊρ. κόψονται] ἀνϑ᾽ ὧν ἐκόπϊοντο 6 (οάϊςες ϑεγρ!, ἐπ᾽ αὐτὸν] επ᾽ αὐτας ΠῚ, 26, ς΄, τοό, τοβ. ἐπ᾽ αυτοις ΧΙ], 42. εφ᾽ ἑαυτοὺς 22, 23, 26, 238, 240. Οὐομηρί. εφ᾽ εαυτοις 40. Ἰρῃδῖ. 1. οἷξς, ἐπ᾽ αυτω 68, 87, οἱ, 95»97. 18ς, 228, 310. ΑἸά. καὶ ἐφ᾽ εαυτες 2309. μεν, Οτρεη. Ἰ. οἷ, κοπετὸν] αὶ Ιφοδῖ. 1. οἷ. ὡς ἐπ᾽ ἀγαπητῷ] ὡς ἐπι ἀγαάπητον 23, 62, 86, τού, 1.4.7, τοϑ8, 233. ΑἸεχ. ιάγπη. ἀε Ὑ τη. 1. εἶτ. ὡς εν ἀγαάπητω 26. ἐπ᾿ 68, 07, 228. ΑΙά, φκαβ ναρεὴ ἐλαν ξένε Ἡϊοτοη. καὶ ὀδυνηϑι. ὀδύνην] καὶ οδυνηϑ.. ἐφ᾽ ἑαυτοῖς 22. ὀδύνην] Ρτατηϊτο, ἐφ᾽ 
εαυτοις 36, ςι, 238. ΡΥΓΘΙΏΪ. ἐπ᾿ αὐτοῖς 42. 
8ό, 147. Ῥγαεγηϊιτ. ἐπ᾿ αὐτὼ ος, ττ4, 18ς. Ργριηϊί, ἐφ᾽ εαυτες 240. ἐπ᾿ αὐτὸν Ἡϊάγπι. ἀε Ὑτίη. 1. οἴ. ὡς ἐπὶ τῷ τορῳτοτόκῳ] , τῳ ΧΙ], 

ὡς ἔπι τορωτοτοχον 62, 
86, 114, 147. Ὠιάγην. ἀε Ὑτίη, 1. εἰξ ὡς ἔπι τορωτοτοχὼν ος, ιτϑς. ὥσει ἐπὶ, τιρωτοτοχω 233. ἢιαθεῖ τῷ ἴῃ σβαγαδέξ, πηΐποσς ΑΙδχ. 

ΧΙ. μεγαλυνθήσεται--- Ἱερουσαλὴμ] καὶ ἕἔςαι ὃ χοπετος τῆς Ἴερε- 
σαλὴμ Ογτηῖ!]. ΑἸοχ. 1. Ῥᾶτῖ. 11. Ρ. 234. 1]. Ρ. 483. ἑπεγεραῤί!αν ρίαπδες 
εν αίεμι Ατπν. Μ8. Ατγπι. Ἐά, ὁ κοπετὸς] ὁ χότος 23. αὁ 62, 147. 

᾿ 
....} 

ἐν Ἱερουσαλὴμ] αὶ ἐν 62,.147. Ἐπίδῦ. Ῥεπι. Ἐναπρ. 1. εἶτ. ἐπι Ιερου- 
᾿σαλημ τοῦδ. ἐν. Ἱερουσαλὴμ, ὡς κοπετὸς] α 49, 240. 
ιῬώὼν 36. ὁ Αἰϑαδρεμμων 62. 

ῥοῶνος] ὁ Αϑα- 
ὁ Αϑδαδρεμμων 86, 147, 228. (.38, 

ΠΉΔΓΡ. υἱ ἘΔ.) ῥοῶν Ομ. ᾿Αδαδριμὼν ϑίαν. Μοί. νιαίοργαμαιὶ 
Ηϊΐετοη. ἐν τρεδίῳ] ργαπηῖτι. ὁ 62, 86, 147. ἐν πεδίῳ ἐκκοπῖ.} α Βα- 

ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν ἐκείνη τῇ ἥμερα 23." 

᾿ἄντων καϑ᾽ ἑαυτας 233. 

“ἐχείνῃ} εν ἐκείνη τῇ ἡμέρα ος, τϑς. α 240. 

ΡΓδετηἶττ, ἐπ᾿ αὐτὸν 62, ᾿ 

Κ ἊΨ» 3 “ ε ΄ ᾿ 9 ξζ΄ ’΄ ΄ αι ἔἐςαι ἐν. Τῇ ἡμέρα ἐχείγῃ, λέγει Κύριος σα- 

ἢ]. Μ.Ὶ, ὅοο. ἐκκοπΊομένε] - Αδαδρεμμων ὁ ἐν πεδιω Μαγεδδων 32. ἐγκοπήομενου 40, 110, 311. Μαγεόδων 63, 86, 147. (238. πιᾶγρ. υἱὲ ἘΔ.) ἐκκοπΊομένων Οοπιρι. Μαγεδῶὼν 8]αν. 
Χ}]. Καὶ κόψεται--- Δαυὶδ] καὶ κόψεται φυλὴ κατὰ φυλὴν φυλὴ οἴκου Δαδὶδ' Ευΐδθ. Τδη. Ἐνδηρ. Ρ. 411, κἡὶ γῆ] καὶ 239. ἢ γὴ κατὰ φυλὰς φυλας] καὶ γὴ κατῶ φυλὰς Φυλῶν καϑ᾽ ἑαυτὴν Ατην. ΜΞ, Αγπὶ, Ἐά. κατὰ φυλὲς φυλάς] κατα φυλας, φυλη καϑ᾽ ἑαυτὴν 22, στ, 62, (86. τηαγρ. υἱ Ἐα.) 147, 238... κατα φυλᾶς καϑ᾽ ἑαυτὴν 240. Ἔ οἴκε Ευήεδ. 1. οἰ. φυλᾶς {πλεῖ τλπζιπη ΒΑΩ͂]. Μ. Ι, εἰ. κατῶ φυ- λῶν φυλῶν καϑ' ἑαυτὰς Αττη. ΕΔ. φυλὴ οἴκε 19] ἔϑγος τῷ οἴκει (ῆς ἴῃ} 5 Οὐοάϊοες ϑεγρί, φυλὴ οἴκου Δαυὶδ] ργαεηγίει. φυλη καϑ' εαυ- τὴν, καὶ αἱ γυναῖκες αὐτων καϑ' ἑαυτας ΧΙ, 40, τού, τοϑ. ΑἸεκχ. ῬΓαταΪτ, ἐβάςπ), ἤπε αἱ, 26. , 86. , Δαυιδ (ΔἀΠογῖρε. πηᾶγρ.) 97. λ θικ8 Δαυιδ 233. δῖαν. Μοί. καϑ᾽ ἑαυτὴν 13]. 86, καϑ' ἑαυτὸ (ἔς ᾿πῆ4) 2 Οοὐΐοεβ δεγρὶ. καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν], αἱ α6. φυλὴ οἴκου 4, δες. δὰ ἤη. σοη1.} α' 311. φυλῇ. οἴκου Ναάϑαν] Φυλὴ οἰκου Δαυιδ 86. ρ[αεπηἶι. Φυλη οἰκου Δαυιδ καϑ᾽ ἑαυτὴν, και αἱ γυναικες 

Φυλῃ οἰχᾷ Λευι 230. 
ΧΙ]. Φυλὴ---καϑ᾽ ἑαυταῖς 15}, ΟὨΠῚ ἰπίεγπηθά. τοῦ, 130, 1οϑ, 339. ΑΙά. ΒΑΙ͂Ι. Μ. 1. εἶς. (ΟΕ, ἢ]. 628.) Φυλὴ οἴκα Λευ}] φυλὴ οι- χου Ιπδα 49. φυλὴ οἶκε Δαυιδ 62, 147. φυλὴ τῷ Συμεὼν] α τὰ 40. (ΟπρΙ. φυλη οικου Συμεὼν 40, 87, 91, 97, 310 Α]ά. φυλη οἱκξ τὰ Συμεων 86. φυλὴ τῷ Συμεὼν δες. δὰ Βη. 60η1.}] α 26, 228. καὶ αἱ γυναῖκες αὐτῶν] καὶ αὐται αυτων (αυται οὈ]ίτοται.) 62. καϑ᾽ ἑἕαυ- τῶς υ]:.} -Ε φυλὴ οἰκου Λευι καϑ᾽ εαντην, και αἱ γυνᾶικες αὐτῶν καϑ᾽ ἑαυτὰς 40, 62. -Ἐ εαάεπ), οἸη ἱς καϑ᾽ εαντὴν, 147. 
ΧΙΝ, Τοϊυπι σοπιπη ἀδείξ 130, 228, 31ι. Πᾶσαι---καϑ᾽ ἕαυ- τὴν] Οπιπει γεἰίφαα ἐγ δι “ ρογία Ἠΐετοθ. αἱ ὑπολελειμμέναι φυλαὶ] αἱ φυλαι αἱ νπολελειμμεναι ΧΙ], 33, 40, 42, τού, τοϑ, 233. Οοηπηρὶ. ΑἸεχ. φυλαι αἱ ὑπολελαμμεναι 86. ΑΙά. ὑπολελ. φυλαὶ] ἐγ. 26. φυλὴ καϑ᾽ ἑαυτὴν] φυλη δὶς (ςπρι, 86, τ47, 231, 228. Οὐοπιρί. “δον ίρνι Οήρεη. 1. οἷξ. , φυλὴ Ατπι. Μ8. Αττη. Ἑά. 5ἰαν. Οἴἶτορ. φυλὴ καὶ φυλὴ καϑ' ἑαυτὴν 8[αν. Μοίᾳ. καὶ γυναῖκες αὐτῶν] και αἱ γυναῖκες αὐτῶν 36, 40, 42, 97, τοῦ, 48. (ΠΡ. ΑἸ4. ΑἸεχ. Βαῇῆϊ!. Μ. 1. οἰ. χκαϑ' ἑαυτάς] καϑ' αὐτήν. ΑΙ. 

1, Ἐν τῇ ὅτο. δὰ πη. σοπ).] Βαδοὶ Ὁ ἈΟΑΙεκ. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἔςαι σὰς τόπος] σὰς μ᾿ ᾿Ψ ε ’ ἤ , 

τόπος ἐρᾶι ος, τὃς. ἔσαι τᾶς ὁ τόπος (οπηρί. τόπος διανοιγόμενος οἰκος διανοιγομένος 239. τόπος πηγὴ ἀνοιγομένη Ατπι. ἘΔ. Βγεάξῃ- ΟἈΠῚΡ. διανοιγόμενος] ανηγομενὴ (ῇς) ὩΣ γὴ (πιδγρ. εχ οοσζ. αὖ ἱ, ΤΩ.} οι. τῷ οἴκῳ δέο. δα ἤπ. ςοην.] Βαγοι Ὁ ἈΚ 22, 238, τῷ οἵ- χῳ ὅζς. δα ἢῃ. σοηι. {εᾳ.} μαδεὶ δ χς 22. τῷ οἴκῳ Δαυὶδ] ργαπμιῖ. ἐν ΧΤ], 26, 40, 42, τού, 233. (ὐοπιρί. ΑἸεχ. ἐπ ἄομιο αν Ἡϊίετοη. 
καὶ τοῖς ὅζο. δὰ ἤη. ςοη.7 ΧΙ], 9ζ) 130, 18ς, 211. εἰς τὴν δες. δὰ ἄπ. ςοτ,.] εἰς ῥαντισμὸν αἀμαρτώλξ ἐπιμηνίς Αταν. Μ8. (Ατω. Ἑά. ἃ]. εἰς μετακίνησιν ὡμαρτώλου καὶ ἐπιμηνίᾳ.) εἰς τὴν μετακίνησιν] ΡΓξ- 
ΓΑ, καὶ 40, 108, 233. εἰς τὴν μετοικῆσιν 62, 86, 14). καὶ ἐν τῇ 
μεταλλαγὴ Οοτηρί. καὶ εἰς τὸν χωρισμόν] καὶ εἰς τον ρᾶντισμον 
ΠΙ, 22,23, 2ό, 16, 49, 42, 40, 51, 62, 6β, 8ό, 8), ο:, 97, τοῦ, 14}, 
108, 228,231, 238, 230, 240, 210. ΑἸά. καὶ ἐν τῇ ῥαντήσει Οοηρρί. 
εἰ ἐπ αἰῤῥογβοησνε Ἡϊ]ετοη. 

. 
“0 ε : 11. Καὶ ἔραι---σαξαὼϑ7 ,, οιπὶ ἱπιεγηγο. 240. ἐν τῇ ἡμέρᾳ) 



ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 
; 

᾿ξχὼν, ἐξολοϑρεύσω τὰ ὀνόματα τῶν εἰδώλων ἀπὸ τῆς γῆ, καὶ ὃχ ἔτι αὐτῶν ἕςαι μνεία" χαὶ τὸς 

ψευδοπροφήτας, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ ἀκάϑαρτον ἐξαρὼ ἀπὸ τῆς γε. Καὶ ἕςαι ἐᾶν προφητεύσῃ 

ἄνθρωπος ἕ ἔτι, χαὶ ἐρεῖ πρὸς αὐτὸν ὁ πατὴρ αὐτᾶ, χαὶ ἡ μήτηρ αὐτῶ, οἱ γεννήσαντες ἰδιεῦν, οὐ 

ζήση, ὅτι ψευδὴ ἐλάλησας ἐπ᾿ ὀνόματι Κυρίε" καὶ συμποδιᾶσιν αὐτὸν ὁ ἜΠαΤηΣ αὐτξ, χαὶ ἡ μή- 

τηρ αὐὖτξ, οἱ ΕΥ̓ ΘΈΝΤΕΣ αὐτὸν, ἐν τῷ προφητεύειν αὐτόν. Καὶ ἕςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ χαται- 

σχυνϑήσονται οἱ προφῆται, ἕχαςος ἐκ τῆς ὁράσεως αὔτξ, ἔν τῷ προφητεύειν αὐτὸν, χαὶ ἐγδύσον.-. 

ται δέῤῥιν τριχίνην, ἄν ὧν ἐψεύσαντο. Καὶ ἐρεῖ, Οὐχ εἰμὶ προφήτης ἐγὼ, διότι ἄνϑρωπος 

ἐργαζό μένος τὴν γὴν ἐγώ εἶμι, ὅτι ἄνθρωπος ἐ ἐγέννησέ με ἐχ γεότητός μ8. Καὶ Νω πρὸς αὐτὸν, 

τί αἱ πληγαὶ αὗται ἀναμέσον τῶν χαρὼν σου ; χαὶ ἐρεῖ, Ἂς ἐπλήγην ἐν τῷ οἴχῳ τῷ ἀγαπητῷ 

μου. Ῥομφαία ἐξεγέρθητι, ἐπὶ τὸς ποιμένας μου, καὶ ἐπὶ ἄνδρα “πολίτην μου, λέγει Κύριος 

ππαντοχράτωρ, “πατάξατε τὸς ποιμένας, χαὶ ἐχσπάσατε τὰ πρόδατα' χαὶ ἐπάξω τὴν χεῖρά μου 

ἐπὶ τὸς μικρός. Καὶ ἔςαι ἐν ππάση τῇ γῆ, λέγει Κύριος, τὰ δύο μέρη αὐτῆς ἐξολοδρευϑήσεται, 

χαὶ ἐχλείψει, τὸ δὲ τρίτον ὑπολειφϑήσεται ἐ ἐν αὐτῇ. Καὶ διάξω τὸ 61 διὰ πυρὸς, χαὶ αυ- 

βώσω αὐτὸς, ὡς πυρᾶται τὸ ἀργύριον, καὶ δοκιμῶ αὐτῶρ, ὡς θὐκιμαρεται: τὸ Χρυσίον" αὐτὸς ἐπι- 

χαλέσεται τὸ ὄνομά μου, χάγὼ ἐπακχέσομαι αὐτῷ, χαὶ ἐρῶ, Λαός μᾶ ὅτός ἐς!" καὶ αὐτὸς ἐρεῖ, 

Κύριος ὁ Θεῦς μου. 

α ἐν Αἰά. λέγει Κύριος --τὰ ὀνόματα] ἐξαρεῖ Κύριος τὰ ὀνόματα 

Αττ. ΕἘά. λέγει Κύριος σαδαὼϑ] α σαδαωϑ ΧΙ], τοό, 108, 233. 
. 23, 130, 311. α λέγει 238. Βᾶρεῖ σαδαὼϑ᾽ ἴπ οπαγαέξ, πηῖη. ΑἸεχ. 

ἐξολοθρεύσω] εἐξολοϑρευσει Κυριος 23, τού, 130, 239, 311. ΡγΩΕ τα. 

και ὅ;, 147. ἐξαρὼ Οοηῇῆς. Αροῖ! 110. ν. ο. 11. τῶ ὦ εἰδώλων] τῶν 
ἀπεχϑείων τῶν μόσχων ϑῖΑν. Οἴἶτος. ἀπὸ τῆς γ] ἐκ τῷ  ξόματος 

αὐτῶν (οηΐαι, Δροῖ. 1]. οἷξ. καὶ ἐκ--αὐτῶν] καὶ ἐκ ἕςαι ἔτι αὐτῶν 

Οοπαρὶ. καὶ οὐκ ἔτι] α τι 22ς. αὐτῶν ἔςαι] ττ. ΧΙ, 26, 40, 42, 
ξ΄, τοῦ, 130, 108, 231, 233ν 2305) 311. ΑἸἰεχ. αὐτῶν ἔςαι μνεία] 

ἐξαι βνεια αὐτῶν 46, 238. μνεια ἐςαι αὐτῶν ος, τᾶς. 

μα] α τὸ Οοπιρὶ. ἐξαρῶ] ἐξεωσω (0) 23. ἐξαίρω ΑΙά. 

γῆς} ἐκ τῆς γῆς 40. - 
1Π. ἄνϑρωπος ἔτι] α ἔτι δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ ἐρεῖ] καὶ ἐρουσι 36, 

51, 65, 8ό, 147» 231) 238, 340. Αγηὶ. Μ5. Ασπῃ. Ἑ4άΦ. ὁ πατὴρ αὐ- 
τῇ, καὶ ἡ μήτηρ αὐτῷ 1} ἡ μητὴηρ αὐτα; καὶ ὁ τσατὴρ αὐτὰ 147. οἱ 
γεννήσαντες αὐτὸν) -ἰ- ἐν τω τροφητενειν αὐτὸν Ω6, 36, 40, 62, 147. 
(228. πιαγρ.) ΑἸεχ. δῖαν. Μοίᾳ. Οὐ ζήσῃ] καὶ δ ζησει 62,147. -Ἐ γαρ 

8). ἐλάλησας] λελάληκας (οπιρί. ἐπ᾿ ὀνόματι Κυρίε] ἐν ονοματι 

Ἰζυριου 222.23, 26, 40, 42, ξι, 62) τού, 147, 108, 231,) 238. ΑἸεχ. 

καὶ συμποδιῶσιν αὐτὸν] καὶ συμποδισουσιν αντὸν 40, 62, τού, 147. 
Οομρὶ. 

ΙΝ. Καὶ ἔςαι---αὐτὸν] α ουπὶ ἱπίογιηςά, τοῦ. 
Ἢ λέγει Κυριος σαδαωϑ 62, 86, 147. 

καὶ 26. ἐκ τῆς] απὸ τῆς 311. ἐχ τῆς ὁρώσεως αὐτῷ] λα αὐτῷ ΑΤη). 

Μϑ8. Απη. Εὰά. αὐτὸν] αὐτες 22, 40, ει, 62, 86, 147, 231, 238, 240. 
καὶ ἐνδύσονται] καὶ ἐνδυσεται 23. ΟΟμρΡΙ. καὶ αὶ ἐνδυσονται (ἐς ΔὉ αἱ. 
τη.) τοό. δέῤῥιν τρυχίνην] δέρριν τρίχινον 6ὅ8ι ἀνθ᾽ ὧν] αφ᾽ ὧν 68. 
ἀνϑ᾽ ὧν ἐψεύσαντο] φμα ποκα ψμπι, Ἡϊΐετοη, ἐψεύσαντο] ἐψευσατο 
23. (ομρὶ. 

Ὑ. διότι---εἰμὶ} αὶ ουπὶ ἱπϊεγτηθὰ, 40. 
ἐγὼ Ατην. Μ8. Αγ. Ἐά. διότι ἄνϑρωπος] οτι ἀνϑρωπος ΧΙ], 22, 
ξι,) ὅ:, 86, 147. 238. διότι ἄνθρωπος ἄς. δὰ ἤη. σφοη,.} φαὶ ἀογιο 
ζέπμὶ η6. ἃ 7μυεπίμε πόα. Ἡϊεΐοῃ. ἐργαξόμενος---ἄνϑρωπο ς 25] 

α ουτὴ ἱητεγτηεά. 26, 49, τού, 130, 108, 233, 311. Οὐρὶ]. Βαδεῖ ἴῃ 

«δαγδόϊ. τηΐποτε Α]εχ. ὅτι ὥνθρωπος] διοτι ἀνϑρωπος 22, 23, 36, ςὶ, 
ό;, 86, τ479.231, 228. καὶ ἀνϑρωπος 240. Αττη. Μ85. Απῃ. Εά. 

ΝΙ. Καὶ ἐρῶ] καὶ ἐρουσιν 22, 36, δι, ὅ:, 8ό, 147, 231, 238, 240. 
Ατμδη. ἢ. 415. δ[αν. Οἴτος. Καὶ ἐ ἐρὼ τορὸς αὐτὸν] χᾶϊ εἰπε Κυριος 
6ι. Τί αἱ πληγαὶ αὗται] τί αὗται αἱ πληγαὶ ΟΥ̓ΠΙ]. ΑἸεχ. ἢ. 4ἰς. 
((ἢ, ἵν. 463. εἱ 4}. αὗται ἀναμέσον] αυται αἱ ἀναμέσον 26. Αἴπδη. 

1, οἷς. τῶν χειρῶν σΕ} των ὠμῶν σα (22. τηᾶγρ,. ἃ ῬΥΪΠΊΔ Π,. χειρων) 
(36. οοιτ. 0 Αἱ. τη. Ὡξ ἴῃ Ἐά4.) ξι, ὅ2, 86, 1479 231,) 228, 244.οϑ. “Ας 
ἐπλήγην] Ν ἃς 43; 240. αἷς διεπείρων με (φωϊδω: σου ζοάεγεη! »ιε) δῖαν. 
Οἴἶτος. τῷ ὠγαπητῷ μου] τε ἀγαπητξ μου (36, ςοττ, 80 αἷ. ἢ}. υἱ 
ἴῃ ἘΔ.) 40, 42, ς17)91, τού, 231, 238. ΟΟμρΙ. ΑΙεχ. Αὐτὴ. Μ8. Ατηι. 
ἙἘά. δῖαν. Μοίᾳ. τῶν ἀγαπητῶν μου Αἴδδη. Ιος. εἰἶϊ. 
Ηἰἴετγοπ, 

ΝΙΙ]. ἐπὶ τὰς ποιμένας μου ἐπὶ τον ποιμένα μου ΧΙ], 26, 36, 40, 
42, 40. ὅτ, ο1, τού, 130, 233, 230, 240, 311. Οὐομηρὶ. ΑἸεχ. υϊίη. 
Μ. Ρ. 246. ᾿Ἄγην. Μ5, Ατηι. Ἐά. Οεογρ. 8[4ν. Μοίᾳ. 

Ἁ Ά Ὡ 

Χαι τὸ πνευ- 
4 ἈΝ .Φ 

απὸ τῆς 

3 Ὡς 2 , 

ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐχείνῃ]} 

καταισχυνϑήσονται) ργαυλϊῖ. 

ἀλλ᾽ ἀνὴρ γεωργὸς εἰμὶ 

αἰ δέροη χη 

ἐπι τὸν ἼΤΟΙ- 

μένα 22, κΙ,6ς,8ό,ος, 14, 147, 18ς, 231) 238. με 23. “μέγ ραβο- 

γεπὶ τηέεπι Ἡϊΐετοθ, τολίτην μου] τολιτὴν αὐτὰ ΠῚ, ΧΙ], 22, 23, 26, 

36, 40, 42, 49, 51) 62, 68, 86, 87, 91, ος, 97, τού, 130, 147, 18, 
108, 228, 231, 233») 238, 310, 311. ΑἰἸά, (Αττη. Εά, αἱ. τὸν τολησίον 
αὐτϑ.) κα μου 240. τῷ λαξ μα Τυδίη. Μ. 1. εἶτ. εἰφενι ἐὐως Ηϊἱετοη, 
λέγει Κύριος τταντοκρ.] α 240. λέγει Κύριος τῶν δυνάμεων }υίη. Μ. 
]. εἰ. πατάξατε] ταταῖζον Χ1], 22, 26, 36, 40, 40, ςι, 6:1, ό:, 68, 
8ό, 87, Ο1, 95. 97. 11457130, 147. 18ς, 108, 228,231, 238, 230, 240, 

2410, 2311. Οοπιρὶ. ΑΙά4. Αἴεχ. Τυΐδῃ. Μ. 1. οἷς. Αγ. Μ5. (Ασπῃ. Ἐά. 

ἃ]. τατάξω.) Οεογρ. θῖν. ταταξω 43, 42, τοό. 8. ΒαγηΔ0. Ἐρ. δ. ς. 
παταζατε--τὰ τπρόξατα] ρεγομίίαπε ρᾳβοτένι εἰ ἀἠῥεγρεπειν ουες Οτῖ- 
φεη, ἰϊ. τόρ. ὅς, πἰ ρεγεπίς, Ἡϊεῖοα. τὰς ποιμένας] τὸν ποιμένα 
ΧΙ], 22, 23, 26, 36, 40, 42, 49, ςτ, 61, 62, 68, 86, 87, ο1, οξ. 97», 

1Ιού, 114,10, 147,ω τᾶς, 108, 228,231, 233, 238, 230. 240, 3109, 211. 

ΟὐοπΡΡΙ. Αἰά. ΑἸεχ. Τυδίη. Μ. 1. εἰϊ. Θεογρ. δίαν. Μοίᾳ. καὶ ἐχ- 
σπάσατε) και διασκορπισϑησονται (᾿οττ. διασκορπισϑητωσαν) τὰ προ- 
δατα, ἐκσπασατε ΧΙ]. καὶ διασκορπισϑήτω 22, ς1) 62,95. 114, 147, 
18ς, 2231) 238. καὶ διασκορπισϑησονται 26, 86, τού, 233, 239, 310. 

Αἴεχ. 7υίπ. Μ. 1. εἷς. Ατπη. Μ5. Αγπιν. Ἑά. 8᾽ν. καὶ διασκορπι- 
σϑητωσαν "6, 40, ὅτι, 68, 8), (9 τ. υἱ ν]άστυγ) 97, 130, 108, 228, 311. 
ΟὐομΡΙ. ΑἸά. καὶ διασκορπισϑησεται 40, 42, 240. τότε σχορπισϑή- 
σεται 8. ΒΑΓΠΔΌ. ]. εἶ. τὰ τὩρόδατα] -᾿- της τοιμνης 26,42, 40,61, 
τού, 238. ΑΙεχ. 8. Βαγηδὅ. 1. οἶς. Θεοῖς. δ᾽αν. Μοίᾳ. -" αὐτῷ [υΠίη. 
Μ. 1. εἶ. καὶ ἐπάξω] και ἐπιξρεψω 22,36, ςτ, 62,86, ος, 114. 130, 
147. 188, 231, 238, 230, 311. καὶ ! ἐπάξω ὃς. τἀ Άη. οοπ).} λα 240. 
τὴν χερά μου] α τὴν 130. ἐπὶ τὰς μικρὰς] ε ἐπι τες ποιμένας 1Π|, 

ΧΙ1,.23, 26, 40, 49, 68, 87, 91, 97. τού, 130, 108, 228, 233, 239. 
310, 311. Οὐρὶ]. Αἰά. -Ἑ ποιμένας 22, 36, 42, ς1, ὅΩ, 86, 9» 114» 
1479ς τϑς, 231, 238. 8ῖαν. ραβονες Ἡϊετοη. 

Ψ1Π:. Καὶ ἔςαι] ἝἜ ἐν τὴ ἡμερὰ ἐχεινὴ 22 36, 40, 42, ς1η62, 86, 

98. 147. ιΚ8ς, 231, 228. Οεοῦρ. δἰαν. ἐν πάσῃ τῇ ἢ ὙΠ] ἐν τῇ ἡμερὰ 

ἐχεινη ΠΙ, 26, 4, 68, 87, 91,97» (τού. τιᾶγρ. Δ 8]. π). ἐν ολῖγ τῇ γ) 
108, (228. ἔωρτα ἴογ. δ αἱ. τη. υἱ ἴῃ Εἀὰ.) 233, 239, 310,)311- (ομπρί. 

ΑΙ4. Αγ. Μ8. Ασγηι Ἐά. εν ἡμέρα εκεινη ΧΠ. ροηΐς [ατῖπι ροίξ 
λέγει Κυριος ὅς, 14). τὰ δύο μέρη αὐτῆς] ἀκα ρατιε: Ἠΐετοη. μέρη 
αὐτῆς) α αὐτῆς ΧΙΙ, 40, 130, 198, (228. τὐΐοτ. ἔργα 11π.} 233» 311. 

ΟὐΟπηρὶ. τ. 22, 36, ς:, ό2, 86, 95; 147. 18ς,)231,238. μερὴ ἐν αὐτῇ 
68, 87, ο1, 97, 310. ΑΙά. καὶ ἐκλείψει} καὶ ἐκλειψη 26. καὶ ἐκ- 
ϑλιψες 68, οἵς 97. (310. σοῖτ, οἵ ἴῃ ΕΔ.) ΑΙά. ὑπολειφϑήσεται---τὸ 

τρίτον ἴῃ θοτι. (64. κα σιπὶ ἱπιοιτηεά. 23, 64. ἔν αὐτῇ] ἐν τῇ γη 230. 
1Χ. καὶ δοκιμῶ αὐτὲς] καὶ δοκιμασω αὐτὰς 26, 40, 42, 51, τού, 

130, 233, 311. εἰ 2γοαόο εος Ἡϊδετοθ. αὐτὸς ἐπικαλίσεται) ἄντε 

ἐπικαλεσαται 62. αντος ἐπικαλεσηται 147. κἀγὼ ἐπακόσομαι αὐ- 

τῷ} καγὼω ἐπάχκϑσωμαι αὐτω 26. καγώ ἐπακεσομαι αὐτὰ 36, 40, 42, 

ς1,68, 86, 97.147. 228, 231, 238. (οιηρί. ΑἸά. καὶ ἐπαχδσομᾶι ντϑ 

62. καὶ ἐγὼ ἐπικαλεσομαι αὐτὸν 130, 311. πάγο ἐπαχεσωμᾶι αυτὰ 

3210. Λαός μου] λαος ἐμὸς 23. Ρταταϊεῖ. ὁ 31:1: Κύριος ὁ Θεός 
μ8] Κύριός ὁ Θεός μου σύ Οοιηρί. ἔς, πἴᾶ εἶ σὺ, Ατῃ. Μ5. πη. 

ἙΕά. Θεοῦς. δοναίμκς σις πισῖς ἐς ἐπ. Ἡϊετοη. 

ἂν ᾧ. ΧΠΠ. 

ἃ, 



ΖΑΧΑΡΙΑΣ. 
ΚΕΦ, ΧΙΨΝ, 

Ι. 2. 

ΣΝ 

τ 

δὰ 

᾿ 40,409; τού, 198, ΑΙεχ. ἡ κομῶς (ἢς) 233. 

ΙΔΟΥ ἡμέραι ἔρχονται Κυρίου, 

“αρατάξεται ἐν τοῖς ἔϑγεσιν ἐκείγοις, χαϑὼς 

Ν δ ϑή ᾿ πὸ 7 3 ΄ χα οιαμερισθήσονται τὰ σχῦλά σου ἐν σοί" ΝΥ Δ »Ἤ} “άντα τὰ ἐϑγὴη ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ εἰς πόλεμον, χαὶ ἁλώσεται γ΄ ἃ, βρῶ ΄ 
9 

ΩΓ, ϑω 
χίαι, χαὶ αἱ γυναῖχες μολυνϑήσονται, καὶ ἐξελεύσεται τὸ ἥμισυ τῆς δὲ 7’ : μ᾽ “2 : 3 .,» πῶα 9 Ὁ ΄ 
ε χατάλοιποι τ λαξ μὲ οὐ μὴ ἐξολοϑρευϑῶσιν ἐχ τῆς “πόλεως. 

Καὶ ἐπισυνάξω 
ε ’ Ν, ἢ πόλις, χαὶ διαρπαγήσονται αἱ οἱ. 

7 3 ϑ ΄.'. ε ολεὼς ἐν αἰχμαλωσίᾳ, οἱ 
Ν Καὶ ἐξελεύσεται Κύριος, χαὶ 

ἡμέρα παρατάξεως αὐτῷ ἐν ἡμέρᾳ πολέμου. Καὶ ςἥσονται οἱ πόδες αὐτῷ ἐν τῇ ἐκέ ἐχείγῃη ἐπὶ τὸ ὅ ὧν ἐλαιῶγ. τὸ έ ᾿ ὴμκ ἐ 

ή 6 αὐτᾶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἐπὶ τὸ ὁρὸς τῶν ἐλαιῶν, τὸ χατέναγτι Ἱερεσαλὴμ ἐξ ἦ 
9 [ω.] 

ἰδὲ "“. [ν ρὸ 
αγατολῶν" χαὶ σχισϑήσεται τὸ ὅρος τῶν ἔλαιῶν, τὸ ἥμισυ αὐτῷ 
χάος μέγα σφόδρα" χαὶ χλινεῖ 
Νότον. 

τὸ ἥμισυ τῷ ὄρους πρὸς τὸν Βοῤῥᾶν, 
Καὶ φραχϑήσεται ἡ φάραγξ τῶν ὁρέων μου, χαὶ ἐγχολληϑήσεται φάραγξ ὁρέων ἕως 

ΝΣ ΄ πρὸς ἀνατολὰς χαὶ ϑάλασσαν, 
χαὶ τὸ ἥμισυ αὐτῷ πρὸς 

Ἰασὸδι καὶ ἐμφραχϑήσεται χαϑὼς ἐνεφράγη ἐν ταῖς ἡμέραις τῇ συσσεισμῷ, ἐν ἡμέραις ᾿Οζίου βασιλέως ᾿Ιόδα" 

σεται ὕδωρ ζῶν ἐξ 'Ἱἱερεσαλὴμ, 

1. ᾿Ιδοὺ ἡμέραι ἔρχονται] ιδου ἥμερα ἐρχεται 22, ςῖ, ος, 114, 18ς, 231, 238, 240. Ευΐεδ. εχ. Ἐνδηρ. Ρ. 832. ((Κ, 284. εἰ 41.) 
ἡμέραι ἔρχονται Κυρίου] ἡμέρα Κυριξ ἐρχεται 62, 14). ϑίαν. Οἴἶορ. 
ἡμέραι Κυρίου ἐλεύσονται Ατῃ. Μ5. (Ατση. Ἑά. δἱ. ἔρχονται.) Κυ- 
εἴ] Ῥγδεταϊί. τὰ ΧΙ], 26, 36, 45, 49, 68, οΙ, 97, τού, 130, 1908, 228, 233» 310, 311. (ΟΠηρ]. Αἰεχ. Αἰμδη, ἢ. 82. ἐν σοὶ Εὐΐεδ.]. εἰ. καὶ 
διαμερισϑήσονται] και διαμερισϑήσεται ΧΙ], 22, 26, 36, 42, 49, ξι, 
62, 86, ος, τοό, 114, 130, 147, τιϑὅς,.231,) 233, 218, 230, 240, 311. 
Οουρί. Αμδη. Ευήεδ. 1, οἷϊ, καὶ διαμεριουνται 4ο. καὶ διασκορπι- 
σϑησονται 87, 91. τὰ σχῦλώ σου] , σου 30, 311. 

11. Καὶ ἐπισυνάξω] καὶ συναξω 4ο. και ἐπισυνάγω 24ο. εἷς 
τοόλεμον ροηΐς Πατὶπὶ ροίξ εϑνη 4οθ. καὶ διαρπαγήσονται] καὶ διαρ- 
πασϑήσονται 68, 87,1, 97, 228, 310. καὶ διαρρωαγησονται τοῦ. καὶ 
διασπαρϑήσονται ΑἸὰ. μολυνθήσονται] κοιτασϑησονται 33. καὶ 
ἐξελ.} α καὶ ΑΙά, τὸ ἥμισυ τῆς τοόλεως} τῆς πολεῶς τὸ ἡμῖσυ 36. 
ἐν αἰχμαλωσίᾳ] εν μια αἰχμαλωσία 239. τῷ λαξ με] α με 40. 
ῥοραὶ! Ἐδοτοα. οὐ μὴ ἐξολοϑρευϑῶσιν] αὶ μὴ ἐξολοϑρευϑήσονται Ἐπ- 
{εῦ. 1. εἶ, ἐκ τῆς πόλεως] ἀπο της πόλεως 40, 42. ΟὐτΩρΡΙ]. -Ἐ αὐ- 
τὸ Οεοις. 

11. καὶ παρατάξεται] καὶ τπαραταξαι 26. -[- Κυριος οἱ. καὶ 
παρατάξει τού. εν παράταξει 240. ἐν τοῖς ἔθνεσιν ἐκείνοις] εν τῇ 
ἥμερα ἐκείνη οἱ. καϑὼς ἡμέρα] καϑως ἡμέραι Π]|,49. καϑὼς 
ἡμέρα ὅζο. δὰ ἢἤπ. ςοπν.] ῥβξηδ ἐπ δἶΐἊ εοηηἐβίοπῖς, δὲ ἴα ἀἰϊε ρει. 
Ἠϊεῖοθ. παρατάξεως αὐτῷ] ταξεως αυὐτε 62. ἐν ἡμέρᾳ πολέμου] 
Ἔ και τάρεςαι Κύριος ὃ Θεὸς μῦν, και σαντες οἱ ἄγιοι μετ᾽ αυτε ό2, 
8ό, τ47. 240. 

ΙΝ. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν ἔκεινὴ τὴ ἥμερα «6. οἱ πόδες αὐτῷ] 
οἱ πόδες Κυρίου Αἴβδη. ἢ. 224. Ἐπ. Ῥεηι. Ενδησ. Ρ. 289. ἐπὶ τὸ 
ὄρος] εἰς τὸ ὄρος Ευΐεδ. 1. οἶς. ἐπὶ τὸ ὄρος---Ἱερουσαλὴμ!] εἰς τὸ ὄρος 
τῶν ἐλαιῶν κατ᾽ ἀνατολᾶς κατέναντι Ἱερουσαλὴμ Διδδη, 1, οἷ, τχῶν 
ἐλαιῶν τ"---τῶν ἐλαιῶν 291 αὶ Αἰϊετυττ, φὰπὶ ἱαιεγπιδά. 91. τὸ κατ- 
ἐναντι--τἐλαιῶν 291] Παδεὶ ἵπ ομαγαδξ. πηΐδοιε ΑΙεχ. ἐξ ἀνατολῶν] 
Ἔ πλιου 61, 62, 86, 147. κατα ἀνατολαᾶς 8), 21ο. κατὰ ἀνατολῶν 
Οὐοτῖρί. τὸ ἥμισυ αὐτῷ 151, αὐτε οι. τὸ ἥμισυ αὐτῷ τ.--ϑάλασ.- 
σαν] "ποάϊα ραν: ἐἦως σὰ ογίσμίσπι, εἰ γιϑαϊα 2αν: ἰδές σα σιαγε Ἡϊοτοη. 
καὶ ϑάλασσαν] και το ἡμίσυ αντῷ ρος ϑαλασσαν ΧΙ], 22, 26, 46, 
40, 42, 40, κι, 2, 86, τού, τ47, 198, (228. πιᾶγρ. Δ ἃ]. πη.) 231, 233, 
238, 240. (ΟΡ. ΑἸἰεχ. Ειήδδ. Πεπι. Ἐνδηρ. Ρ. 284. Αγη,. Μ8. Ασγι. 
Ἑά. 51αν. Μοίᾳ. καὶ τρος ϑαλασσαν 230. καὶ τὸ ἥμισυ πρὸς ϑά- 
λασσαν ϑ[αν. Οἰἶτορ. χάος μέγα] χασμα μεγὰ 40. ῥτρευηϊιε. καὶ 
65, 8ό, τ47. καὶ κλινεῖ] καὶ ἐκκλίνει 62, 86, 147. τὸ ἥμισυ ," 
-- τὸ ἥμισυ 39} α αἰταγυῖγ. οὐ ἰηϊοιτηεά, 240. τορὸς τὸν Βοῤῥῶν] 
Α ΤΟν ΧΙ, 22, 23» 26,.36, 40, 42, 40, ΚΙ, 62, τού, 130, 147, 108, 
231, 233, 238, 311. ΟΟμρ]. ΑἸεχ. ΕὐΐεΡ. 1. οἶς, καὶ τὸ ἥμισυ αὐὖ- 
τ} αντε 62. πρὸς Νότον] “Ἐ φαραγξ μεγαλη 22,36, ξι, ὅ, 86, 
147. (228. τηλγρ.) 231, 238, 240. 

Ν. Καὶ φραχϑήσεται] καὶ ἐμφραχϑησεται ΧΙ], 23, 26, 36, 4ο, 
42; 49, ξ΄, 6, 86, 87, ΟἹ, 979 τού, 130, 147» 108, 228, 231, 233) 
238. 230, 240, 310, 311. ΑἸά. ΑΙεχ. Εὐὴεδ. 1. εἶς. καὶ ἐμφραγήσε- 
τῶι (οπιρί. ἡ φάραγξ] φειραγξ (ἢς) Χ]1. ἡ κοιλας 23, 68, 87, 
ΟἹ, 97, 130, 228, 239, 310, 311. (οπρί. ΑΙ4, Εὐήςῦ. 1. οἷϊ. κα ἡ 26, 

τῶν ὀρέων---φαραγξ 29} 
α οὰ1π| ἱπίοεγπηθά, (αα(ογ. τᾶτρ,. ομα Ὁ μου, καὶ) 36. τῶν ὁρέων μου} 

γο:. ἹΥ. 

χαὶ ἥξει Κύριος ὃ Θεός μὲ, χαὶ πάντες οἱ “ς»ἤ 9 » ἰφυὶ Ν φ΄ ᾿ ΄ Ἅν ΄ τῇ ἡμέρᾳ οὐχ ἔςαι φῶς, χαὶ ψύχη χαὶ πάγος Ἔςαι μίαν ᾿ ΄. ΝΣ ς Νν,, 29 Ν Ν, ΟΝἮΗ, ς ΄ » Κυρίῳ, χαὶ ὃχ ἡμέρα, χαὶ ἃ γὺξ, χαὶ πρὸς ἐσπέραν ἔςαι 
τὸ ἥμισυ αὐτῷ εἰς τὴν ϑάλασσαν 

ἅγιοι μετ᾽ αὐτῇ, Καὶ ἔςαι ἐν ἐχεΐνῃ 
ε ζ΄ ἃς ς εν, 9 ' 4 ΝΆ ᾿ ἥμεραν, καὶ ἡ ἡμέρα ἐχείνη γγωςὴ τῷ 

φως. Καὶ ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνη ἐξελεύς-. 
τὴν πρώτην, χαὶ τὸ ἥμισυ. αὐ- 

λτων ΧΙ], 40, 40, τοό, 1098, 233. ΑΙεχ. των ὁρέων σου ὥρος τον παρακείμενον 22) Σ1, 238, ἢος, ηἰῆ το “ἀραχειμενον, 147. ορεων 46. λβου ό2, 86, 231) 240οθ. καὶ ἐγκολληϑήσεται] χα κολληϑήσεται 22, 1») 147, 238, 230. α ὅ2, 86. 231, 240 καὶ συνάψεται Ὁοιρρι. φαραγξ ὀρέων) ἡ φαραγξ των ὁρέων. 22,42, 1, 238, (πρὶ. α ὅ2, 86, 231)240. ἡ φαραγξ των ὀρέων σοὺ 147. ἡ φάραγξ ὀρέων Ἐν. ], οἷς, ἕως Ἰασὸδ] ως Ασαηλ ΧΙ], 26,40, 42,40, 68, 87, οΙ, 97, τοῦ, 108, 228, 239, 240, 310. Οοπιρὶ. ΑΙά. ΑΙεχ. ΕὐὉ. 1. οἱἴ, Ατπτῃ. Μ8. Ἄγῃι. Εά. ὡς Ιασσα (22. ςοῖτ. τη. τδς, Ασαηλ) ς:, 86, 147, 231, 238. εὡς Ιασολ 23. εὡς Ιασα (μιαγρ. Ασαηλ) 36. ως Ιασασα 62. εὼως Σασαὴλ 130, 311. εὡὼς Σαὴηλ 233. ἕως Νασσὰ ϑἴαν. Οἴἶτορ. πήγαμε οὐ “εἰ Ἡΐετοη. καὶ ἐμφραχϑήσεται) Α 26, 40, 1908. και ἐμφραϑησεται (ῃς) 130, και ἐμφραγήσεται 311τ. (οπιρί. Βαδεὶ ἰῃ οδαγδέξ. πηίμπογε Αἰεχ, καϑὼς ἐνεφράγη) ὃν τροπον ἐνεφραγὴ 22, 36," 42, ξι, 62, 68, 86, 87, οἵ, ο7, 130, 147) 228,231,..38,230, 240, 310, 311. (μηρί. ΑΙὰ, Ευΐδδ. 1. οἶς, ἐν ταῖς ἡμέραις] απὸ τροσωπε 22, 23. 36, 42, ξ΄, 62, 68, 86, 87, ΟἹ, 979 130, 147, 228, 231, 238,30, 
240,310, 311. (ΟΠ)Ρ]. ΑΙά4, Ευΐεδ. 1. οἶς, Αγ. Μ3. Ατηϊ. Εὰ. α ταις 108. 233. α πεῖς Ἡϊδου, τῷ συσσεισμξ} τῇ σεισμα 22, 16, 40, 42, 49, ξι, ό;, 68, 86, 87, οΙ, 97, τοῦ, 147, το8, 228, 231, 233, 230, 240. (Οπηρ]. Αἰά. Αἴεχ. Ειηδδ. 1. οἷξ. σεισμμδ 23.) 130, 238, ὅ8]δν. 
Μοίᾳ. κ 26. ἐν ἡμέραις Ὀζί2] α εν ἥμεραις χό. καὶ ἥξει] -Ἐ καὶ ταρεςαι 16, 49. και πάρεγαι 68, 87, ΟἹ, 97, 130, 310, 3211. ΑΙά, κῶν παρεξὴ 528. -Ἐ μετελεύσεται Ατηι. Μ8. (Ατη;. Ἐά. αἱ. ἐλεύσε. ται.) εἰ αὐεγὶε Ἡϊετοη. καὶ ἥξει ὅχο. δὰ ἔπ. σοπι.] α Ευΐδδ. 1. εἶτ, 
Κύριος ὁ Θεός 00} μου 4ο. καὶ τσᾶντες οἱ ἅγιοι] καὶ ζᾶντες οἱ 
αγίελοι χό., καὶ τοῦ. 

ΝΙ. Καὶ ἔρα!), ΧΙ], 26, 40, 49, τού, 198, 233. λέξαι 36. Βα- ἷπ ομιαγδέξ. τηΐποτε ΑἸεχ. ἐν ἐκείνῃ τῇ ἡμέρᾳ] εν τὴ ἡμέρα εκεινὴ 28. 
ἐν ἥμερα εἐχεινὴ 147. ἐκ ἔγαι] ρταβυηῖτε. καὶ ςτ. καὶ ψύχη] ἀλλα 
ψυχος 42, 36, ει, ὅ:, 86, ος, ιδς, 231, 238. Ευΐεδ. Ιος, οἷ(. 81αν. 
ἹΜοίᾳ. και ψυχος 23ν 56, 40, 42, 40, 68, 87, 91, ο7. τού, 130, (147. 
ΕΧ ΟΟΥΓ. πη. ΤῈ 6.) 228, 230, 310, 311. ΑΙά4. ΑἸεχ. Αστ, Μϑ8. Αγ. Εὰ. 
ἄλλ᾽ ἢ ψύχος (οπιρὶ. οὐ ψύχος 8ίαν. Οὔἶτοσ. μά “ήρως ἩϊδΙοὶ. 
καὶ ταάγος] καὶ τοαγετὸς Οὐοπιριὶ. 

ΨΙΙ. Ἔςραι ΡγΘΟΠητ. καὶ 8]αν. Μοΐᾳ. Ἔραι--τῷ Κυρίῳ] εςαι ἥμερα μεγαλῆ εςὶν γνωσθήσεται τω Θεω 23. μίαν ἡμέραν) μιὰ ἥμερα 
423, 62, 8ό, ὃς, τού, 147, 18ς. ΑἸεχ. Αἴδη. ἢ, 2 52. ἐν μιῶ ἡμέρα 439. Οομρ!. καὶ ἡ ἡμέρα] , ἡ Αἴβδη. 1. οἶς, γνωςὴ] γνωσθϑησε-. 
τι 68, 87, 91, ο7. 228, 210. ΑΙάΑ. ἐπιφανὴς Αττη. Μ8. Αγ. Εα. 
Ἢ ἔγαι 51αν. καὶ ὄχ, ἡμέρα] α καὶ 23. ὄτε ἡμέρα (οηρὶ. καὶ 
οὐ νὺξ] κδὲ νυξ 232. καὶ ἡ νυξ 68. ΑΙ4., ὅτε νὺξ Οὐοτρ]. καὶ ἐχὶ νὺξ 
Εἰπέ}. 1. οἷς, Οτεροσ, ΝγΣ 11, 28 ς. καὶ Ὡρὸς ὅτε, δ ἤη. οοῃ}.} καὶ 
ἐξᾶι τὸ ὥρος ἐσπεραν ἐςᾶι φως 23. καὶ πρὸς ἑσπέραν] Βαθεῖ καὶ ἴῃ 
Ἄοβαγαξξ. τηΐπογε ΑἸεχ. τὸ πρὸς ἑσπέραν Ευζεδ. 1. οἷξ, φῶς] Ργαεπηῖ. 
το 130. 

ΥΠΙ. Καὶ ἐν τῇ] καὶ εἐξαι εν τὴ 23, 239. (οηρ!. Ευέελ. 1. οἰξ. 
λ καὶ 40. Αγπν, Μ5, Ατη). Ἑά. ἐν ὅι. ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ] ἐν ταῖς 
ἡμέραις ἐκείναις Τϊάγπι. ἀε Τηη. Ρ. 472. ἐξελεύσεται} ρταετηϊέ. καὶ 
239. ἐξ Ἱερουσαλὴμ] ἐν Ιερουσαλημ 26. τὴν πρώτην] τρος ἀνα- 
τολας τηᾶγρ. 86, καὶ τὸ ἥμισυ], τὸ Ευΐεδ. 1. οἰ. καὶ ἐν ϑέρει) 
α χᾶι 22, 36, ς1, 62, 68, 86, 8), οἱ, 97, τού, 130, 147, 228,231, 228, 
230, 310), 311. (ΠΡ. ΑἸΙὰ. ΑἸ. Μ8. Αγη. Εαά. ϑδἴαν. Οἰἶτορ. εν 
ὰ 



ΖΑΧΑΡΊΙΑ Σ. 

ΚΕΦ, 
τῷ εἰς τὴν ϑάλασσαν τὴν ἐσχάτην" χαὶ ἐν ϑέρει καὶ ἐν ἔαρι ἔςαι οὕτως. Καὶ ἔςαι Κύριος εἰς ο. ᾿ 

βασιλέα ἐπὶ πᾶσαν τὴν γῆν" ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐκείνῃ ἔςαι Κύριος εἷς, καὶ τὸ ὄνομα αὐτὰ ἕν, Κυ- 10. 

χλῶν πᾶσαν τὴν γῆν, χαὶ τὴν ἔρημον ἀπὸ Τ᾿αδὲ ἕως Ῥεμμῶν χατὰ Νύτον Ἱερουσαλήμ' Ῥαμὰ δὲ 

ἐπὶ τόπου μενεῖ" ἀπὸ τῆς πύλης Βενιαμὶν ἕως τῇ τόπου τῆς πύλης τῆς πρώτης, Ἑως τῆς πύλης 

τῶν γωνιῶν, χαὶ ἕως τῇ πσύργε ᾿Αναμεὴλ, ἕως τῶν ὑποληνίων τ βασιλέως Κατοικήσεσιν ἐν αὐ- 

τῇ, καὶ ἀνάϑεμα ἐκ ἔςαι ἔτι, καὶ κατοικήσει Ἱερεσαλὴμ πεποινύτως. Καὶ αὕτη εςαι! ἡ πτῶ- 

σις ἣν χόψει Κύριος ππάντας τὲς λαὲς, ὅσοι ἐπεςράτευσαν ἐπὶ Ἱερεσαλῆμ' ταχῆσονται αἱ σάρ-- 

χες αὐτῶν, ἑςηκότων ἐπὶ τὸς πόδας αὐτῶν, καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ αὐτῶν ῥυήσονται ἐχ τῶν ὁπῶν ἀὐτῶν, 

χαὶ ἡ γλῶσσα αὐτῶν ταχήσεται ἐν τῷ ςόματι αὐτῶν. Καὶ ἔςαι ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἔχςασις Κυ- 

ρίου μεγάλη ἐπ᾿ αὐτάς" καὶ ἐπιλήψονται ἕχαςος τῆς χειρὸς τ ΄σλησίον αὐτὸ, χαὶ συμπλαχήσε-. 

ται ἡ χεὶρ αὐτῇ πρὸς τὴν χεῖρα τὸ τλησίον αὐτᾶ. Καὶ ᾿Ιάδὰς παρατάξεται ἐν Ἱερουσαλὴμ, 

χαὶ συνάξει τὴν ἰσχὺν πάντων τῶν λαῶν χυχλόϑεν, χρυσίον χαὶ ἀργύριον χαὶ ἱματισμὸν εἰς πλῆ- 

ϑος σφόδρα. Καὶ αὕτη ἔςαι ἡ πτῶσις τῶν ἵππων, χαὶ τῶν ἡμιόνων, καὶ τῶν χαμήλων, χαὶ τῶν 
ὄγων, χαὶ “πάντων τῶν χτηνῶν τῶν ὄντων ἐν ταῖς πταρεμξολαῖς ἐκείναις, κατὰ τὴν αἼῶσιν ταύτην. 

ΤΙ, 

12. 

13. 

14. 

15. 

τ ᾿ ᾿ ΒΞ σω [ω] “ 3 ᾽΄ 3 "ν"»ε ἣ 

Καὶ ἔςαι, ὅσοι ἐὰν χαταλειφϑῶσιν ἐκ πάντων τῶν ἐθνὼν τῶν ἐλϑόντων ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ, χαὶ 
“Ἄ ἴω ἴω ρ ΄΄ 4 Ν “ ε ΄ 

ἀναξήσονται χατ᾽ ἐνιαυτὸν, τ πτροσχυγῆσαι τῷ βασιλεῖ Κυρίῳ «“αγτοχράτορι, χαὶ τ ἑορτάσαι 
ρ, Ν 2 [ν « »» ἰδ ϑ ἰδ »" ἴων ρο φ᾿ τὴν ἑορτὴν τῆς σχηνοπηγίας. Καὶ ἔςαι, ὅσοι ἐὰν μὴ ἀναδωσιν ἐκ πτασων τῶν φυλῶν τῆς γῆς εἰς 

ρ, δ ρῸ ρ 7 .» φ Ὁ» 9 ΄ ᾽ Ἱερεσαλὴμ, τῇ προσχυνῆσαι τῷ βασιλεῖ Κυρίῳ πταντοχράτορι, χαὶ ὅτοι ἐχείνοις προς εϑήσονται. 

ἣν κόψει] ἡν κοψη σοττ. τω. γε. οπωρα 23. οτὶ εν ϑέρει 95, 18ς. καὶ ἐν ἔαρι] καὶ εν αερει (ῇς) ΠῚ. ΧΙΙ. ἡ πτῶσις] κα ἡ 130, 311. 
καὶ τῷ ἔαρι 23. καὶ ἐν ἄερι 426, 86, (147. σοττ. πλ. ΤῈ.) 228. καὶ 
ἑαρ 339. ἔραι ὅτως] ἴτ. ος, 130, 18ς, 311. ΟΟΠΊΡΪ. 

ΙΧ. εἰς βασιλέα] βασιλεὺς Ατη. Μ5. Ατπι. Εά, ἐν τῇ ἡμέρᾳ 
ἐκείνῃ} κα 240. ἔκραι Κύριος εἷς} ἔςαι Κύριος Κύριος εἷς Βλάγην. ἐς 

Τηήη. Ρ. 288. ρῥγβτηῖε, καὶ ΟΥὙΠ1|1. ΑἸεχ. 1ϊ. )γ6ο. καὶ τὸ] α τὸ 40. 
α καὶ ΑΙ4. ὄνομα αὐτῇ ἕν] α ἐν 26. ονομα Κυριαὰ ἕν 68, 87,91, 97» 
410. Θεογσ. α (φἀϊξ. Ὁ αἱ. τ.) 228. 

Χ. Κυκλῶν] κυκλεν Π], ΧΙ], 22, 26, 26, 40, ς1, (6τ. εχ οοττ.) 62, 
86, τού, 130, 147, 228, 231, 233, 228, 311. Ευΐεῦ. Ὠϊάγπι. ἀε Ὑπη. 
Ογη!!. ΑἸοχ. 1. εἶς. ὙΓπεοάοτεῖ. ἱν. 978. Ασῃ. Μ8. Ασω. ΕἘά. Κυ- 
κλῶν---ἔρημον] ἐπιφρεψει ττασα ἡ γὴ εἰς αραθα 23. πᾶσαν τὴν γῆν] 
ατασαν 4.0. ἀπὸ Γαξὲ] απο Γαξελ ΧΙ], 40, 198, 232. απο Γα- 
δαα 22, 26, 16, 42, ζςι, 62, 86, 132, 147, 231, 228, 240οθ. ἀπὸ Γα- 
ξαε 23. απὸ Γαξα 40. Ατην. Μ5. Αγ. Ε4ά. απὸ Γαλααδ 68. ΑἸὰ. 
απὸ Γαδαελ 87.097, 28,310. ἀπο Γαξαεν οι. απὸ Γαζεε τοό. ΑΪεχ. 
ἀπὸ Γαξεϑ 130,311. ἀπὸ Γαξαὼν (οπιρὶ. ἐπὸ Γαξὰλ 8ϊαν. Οἴτορ. 
Οαόαα Ἡϊεῖοθ. ἕως Ῥεμμῶὼν] ῥγαρηλίτε. καὶ 22, 236, ςι, 6ὅι, 62, 86, 
132, 147, 231) 238, 240. δῖαν. Μοίᾳ. του Ρεμμων 23. εως Ῥεμνὼν 

40. κατὰ Νότον Ἱερουσαλὴμ.) οπε Ιερουσαλημ, 23. - καὶ υψωθη- 

σεται 62, 122. Ῥαμὰὼ---μενεῖ } καὶ ἐπὶ τοῦ τόπου μένει 62, 132. εἰ 
ἐχαἐαὀιμν ἐπὶ ἰοεο δῖαν. Μοίᾳ. Ῥαμὰ δὲ] καὶ Ῥαμα 23. (147. εχ 
οοττ. πὴ. τεο.) -Ἐ υψωθησεται 36. -- ὑψωθήσεται και (ὥρχα [1π.) 

228. α 8ῖαν. Οὗτος. ἐπὶ τόπε μενεῖ ] ἐπι τὸ τοπὰ μένει 22, 26, 40, 
ξι, 86, τού, 147,231)238,311. ΟΟΠρΙ. καὶ κατοικήσει ἐφ᾿ εαυτὴν 23. 
καὶ ἔπι τῷ τὸπδ μένει 36. ἐπὶ, τοτὲ μένει τ98ὲ. ἀπὸ τῆς σύλης} α τῆς 

43. Βενιαμὶν] της Βενιῶμειν 490. ἕως τῷ τόπΕ] κα τα τοπα ΧΙ], 26, 
40, τού, 198, 233) 240. ῥγρτηϊ. καὶ ὅ2, 147. Παβδοὶ τοῦ τόπου ἴῃ 
ομαγδέϊ. πηῖπούα ΑἸεχ, ἐν τόπῳ αὐτῷ ς (οαϊςε5 δεῦρ. ἕως τῷ τόπε 
--πρώτης] πίγμε αἰ βογίαια ργίπσιαπι Ἡϊετοθ. τῷ τόπου τῆς πύλης] 
τῆς τσυλῆς τοῦ τοπου 22, 36, ς1, 231. (238, οὐὔπὶ τῆς Δἀαϊτ, ἤιρτα Ἰἴῃ. 
80 εδάεπι π.)} τῆς πύλης τῆς πρώτης ργεοτηϊτί. ἐως 42. καὶ τῆς πρω- 

τῆς 230. ἕως τῆς πύλης] α 26, 230. Ρτρειηϊτῖ. καὶ 26, 40. Οοπιρὶ. 
ἐπι τυλὴν 68, οΙ, ο7,) 228, 310. ΑἸά. καὶ αναϑεμα εκ εςαι ετι, και 
. κατοικήσει Ἱερουσαλὴμ, τεποιϑοτως ἐπι τουλὴν 24οσ. τῶν γωνιῶν] 

α τῶν Αἴδχ. ᾿Αναμεὴλ]) Ανεμεὴλ 22,231. Ανανεῆλ 36. ἈΑναμδηλ. 
40. Δναμαὴλ 97, 228, 310. Ανενεῆλ 238. ᾿Αμαὲλ Ατη). Μϑ. 
᾿Ανανὴλ δῖαν. Οἷἶτος. ἕως τῶν ὑποληνίων] εως τῆς τυλῆς τῶν ὑπο- 
ληνίων 26. ΡγδδηΪ. καὶ 36, τι, 86, 132, 147, (228. ἴωρτα ἴἰι. 80 8]. 
π|.} 231),238. ΑἸεχ. δῖαν. Μοΐᾳ. τῇ βασιλέως] α τοό. 
ΣΙ. Κατοικήσουσιν} κατοιχασιν 11]. Ργδετηῖτ, καὶ 36, 40, ςι, ὅ2, 
132, 147) 231, 238, 311. (πρὶ. Ατηι. Μ5. Απη. Εάὰ. Οεοῖρ. δῖαν. 
καὶ ἀνάϑεμα ὃζς. δὰ δη. (8Ρ.} α 240. ἀνάϑεμα οὐκ ἔςαι] οὐκ εςαι 
αἀναϑεμιω ἈΠ], 26, το8, 233. ΑΙεχ. ἔςαι ἔτι] ἴτ. 22, 26, ς1,), 231,23. 
κατοικήσει) χατοικησὴ 122. πεποιϑύτως} τπεπονϑότως 91. τεποι- 

᾿ ὼς 198. ΟὐγΩρὶ. ξοηβάεης. Ἠϊεζοπ. 

1:4). ἥ κόψει Οοπιρ. ἣν κόψει---Ἱερουσαλήμ!) τερειῖς, ἴῃ. ΠΟΠ), 1ς. 

Ροΐξ στωσις 310. ὅσοι ἐπερράτευσαν] εως ἐπερρατευσαν 130, 311. 
τακήσονται] ρταεπῆττ. καὶ Θθοῦς. ἑςσηκότων] -ἰ- αὐτῶν ΧΙ], 26, 16, 
40, 49, (86. τιμᾶν.) τού, τ98, 233. ΑΙεχ. εἐξηκοτες 238. ἐπὶ τὲς πό- 
δας αὐτῶν] ἐπὶ τῶν τσοδων αὐτῶν 22,23, 36, 42, ςι, 62, (86. πηδᾶν. υἱ 
ἴω ἘΔ.) 147, 231, 238. Οοτηρί. ῥυήσονται] ἐκρυησωντᾶι 23, 40. 
Οοπιρὶ. ρυήσεται 147. ἐκ τῶν ὀπῶν] ἀπὸ τῶν ὀπὼν Αἴεχ. 

ΧΙΠ. ἔκρασις---ἔπ᾽ αὐτὲς] ἐςαι ἐκξασις μεγαλὴη Κυριου ἐπ᾿ αὐτες 

147. ἔχγσασις μεγάλη ὠπὸ Κυρίου ἐπ᾿ αὐτὰς Ατπι. Μ8. Ατηι. Ἐά, 
ἔκςασις Κυρίου] Ργδτηϊῖ, ἐσᾶι 22, 36, 8ό, 238. ενγᾶσις Κυριου 40. 

Ρτατηϊτο, καὶ ἐρῶν 62. α Κυριου τοό. μεγάλη ἐπ᾽ αὐτὲς} ἐπ᾿ αὐτδς 

μεγαλη ΧΙ], 26, 45, τοό, τοῦ, 233. ΑΙεχ. καὶ ἐπιλήψονται) καὶ 

ἐπιλήμψεται 1Π], 198. καὶ ἐπιληψεται ΧΙ], 26, 40, 42, 49, 68, 87), 
οἵ, 97, τοό, 228, 310. ΑἸά. καὶ συμπλακήσεται] και συμπλαχη- 
σονται 23. εἰ αάξατεδὲ! Ἡϊετοι. καὶ συμπλακήσεται ὅτο. δά ἔπη. 

ςοπ|.} α 147.231. ἢ χεὶρ αὐτῷ] αἱ χειρες αὐτε 23. πρὸς τὴν 
χεῖρα) κα τὴν ΧΙ], 26, 40, 49, τοό, 198, 233. ΑΙεχ. 

ΧΙΝ. Καὶ Ἰέϑας] καὶ ὁ Ιαδας ΧΙ], 40, το8, 232. ΑΙεχ. ρτῶ- 
τοϊτ, ἐτὶ 22, 36, ςῖ, 2317) 238. ργατηϊ, οτι ὅς, 86, 147). καὶ ἔτι 
ἸἸόϑας 8ϊαν. Οἶτορ. τυαρατάξεται] ργαραταδίμιν Ηϊετοη. τὴν 
ἰσχὺν] Ργϑαῖ, σασαν 62, 8ό, 147. σάντων τῶν λαὼν] α πάντων 

147. κυκλόϑεν] κυκλω 26. χρυσίον] ρτεπιϊιι. καὶ 233. καὶ ὧρ- 
γύριον] κα ς1. καὶ ἱματισμὸν] καὶ ἰμάτισμος 26. εἰς τλῆϑος] 
Ἔ εςαι 62, 147. ᾿ 

ΧΥ͂. Καὶ αὕτη ἔςαι] Βαθδεῖ καὶ ἱπ οἢᾶγ, τίη. Αἰθχ. κατὰ τὴν 
πτῶσιν ταύτην] καϑ' ὁμοιότητα τοτώσεων Ατηι. Μ5. Αγπι. Εά. 

ΧΥῚ. ὅσοι ἐὼν] οσοι αν (ᾶς ἱπῖτ4) 49, τού. Οοτηρὶ. ΑΙεχ. κατα- 
λειφϑῶσιν] καταλημφϑωσιν 1Π1. εγκαταλειφϑωσιν 40. τῶν ἐλϑόν- 
των} των ἐπελϑόντων 40, 42. ἐπὶ Ἱερουσαλὴμ! ἐν Ιερουσαλημ 26. 
ρος Ιερουσαλημ 4οθ. καὶ ἀναθήσ. κατ᾽ ἐνιαυτ.] αἰξεπάσπι ῥεγ ἀππὸς 
“βαρεΐος Ἡϊετοη. κατ᾽ ἐνιαυτὸν] ὈΓΘΓ,Ϊ. ἐνιαντον 22) 36, ςΙ, θ2, 8όύ, 

147.231, 238. κατὰ ταντ᾽ ἐνιαυτὸν δῖαν. Μοίᾳ. τὸ προσκυνῆσαι] 
τα ττροσκυνεῖν 22, 36, 42, (1, 231, 238. τροσκχυνειν 62, 86, 147. τῷ 

βασιλεῖ} α τῷ τοό. Κυρίῳ τταντοκράτορι] Κυρίω Θεω τοαντοχράτορι 

23, 36. Οοπηρὶ. Δι). Μ8. Αστη. Ἐά. 512ν. Μοίᾳ. -" Θεὼ 40. Κυ- 

βιω τω Θεω τσαντοχράτορι 311. Κυρίῳ πσαντοκρ.-- Κυρίῳ ταντοχρ. 
ἵπ σοη. {ε4. α ἰτεγιῖγ. οὐπὶ ἱπίεπηοὰ, (δά άϊ, ἰπ πηᾶγρ. Ὁ ἐαάειη πν.) 

97. καὶ τῷ ἑορτάσαι] καὶ τε εορταζειν ΧΙ], 22, 23, 26, 42, 51» 62, 
86, 130, 147, 198, 231, 233, 238, 311. Οοπιρὶ. ΑΙεχ. ΟΥπϊ!. Αἴεχ. 

ἵν. 402. εἴ α΄. τῆς σκηνοπηγίας] α τῆς 26. 
ΧΥῚ]. ὅσοι ἐὰν] ὅσοι ὧν (αἱ 1181) Ευΐεῦ. Θεπι. Ενδῃρ. Ρ. 47' 

ἀναξῶσιν] -- ἐκεῖ τού. ΑΙεκ. ἐκ τιασῶν τῶν φυλῶν] ἔκ “πάντων τῶν 

Οοπιρί. ἐκ πάσης τῆς φυλῆς Ἐυΐεδ. 1. οἷ. τῶν φυλῶν] α τῶν 40. 
εἰς Ἱερουσαλὴμ] αεἰς (Δἀΐοίρι. ἴαρτα [1η.) 228. τῷ βασιλεῖ Κυρίῳ] 

Κυριω βασιλει Δό. -Ε Θεω 46, (228. ἔρια [η.} 311. Οοπιρὶ. Ἀπ. 



ΖΑΧΆΡΙΑΣ. 
ΚΕΦ. ΧΙΨ. 

τ Ν ΝΝ ν 2 “ ν. 3 ΜΝ 3 “᾿ Ρ 
18. αν δὲ φυλὴ Αἰγύπ]ε μὴ ἀναξῆ, μηδὲ ἐλϑη, χαὶ ἐπὶ τότες ἔςαι ἡ πτῶσις, ἣν σσατάξει Κύριος 

΄ Ἂν Ψ Ν Ν "Ὁ ων" ΄-Ὁ 6 19. πάντα τὰ ἔϑνη, ὅσα ἂν μὴ ἀναδῆ, τῇ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆς σχηνοπηγίας. Αὕτη ἕςαι ἡ ἁμαρ- 
΄ 9 Ὅ( Ν εὸἪἢ 7 ᾽’ ἰων 3 “᾿ς ἃ, ἽΝ Ν 2 “Ὃς ΄ Ν ε Ν, “-: 

τία Αἰγύπ]ου, χαὶ ἡ ἁμαρτία πάντων τῶν ἐθνῶν, ὃς ἂν μὴ ἀναξῆ ἑορτάσαι τὴν ἑορτὴν τῆς σχη- 
Ζ 9 }΄᾽Ἀ,ἵἴ͵ 3 ΄ ἦ ἜΝ Ν Ὺ ΩΝ “μρῸΟΡ, : Φ Ἣ ΄ , 

γοπηγίας. Ἐν τῇ ἡμέρᾳ ἐχείνῃ ἐζᾶ! τὸ ἐπὶ τὸν χάλιγον τ [5π8 ἅγιον τῷ Κυρίῳ παντοχράτορι" 
“.«ς:᾿ἧὮΡ» « ΄ ϑ ἰϑι Σ΄ ΄ ε ,’ ἙΝ, 4 ἰϑς », ΝΜ» 

χαὶ ἐσονται οἱ λέδητες ἐν τῷ οἴκῳ Κυρίου ὡς φιάλαι πρὸ ποροσῶπϑ τ ϑυσιαςηρίου. Καὶ ἐςαι 

«ἂς λέξης ἐν Ἱερουσαλὴμ χαὶ ἐν τῷ ̓ Ιέδα ἅγιος τῷ Κυρίῳ παντοχράτορι" χαὶ ἥξουσι «πάντες οἱ 

ϑυσιάζοντες, χαὶ λήψονται ἐξ αὐτῶν, χαὶ ἑψήσεσιν ἐν αὐτοῖς" χαὶ ἐκ ἕςαι Χαναναῖος ἔτι ἐν τῷ 

20. 

21. 

: 4 ΄ ΄ 9 “ᾷ,,κ᾿ι »’Ρ’ἢ Φ ’ 

οἰχὼω Κυρίου ὩΔΥΤΟΧ  ΤΟΙΟς εν τῇ ἡμεβᾷ ἐΧε )ῇ. 

ἘΔ. δῖαν. Μοίᾳ. τσαντοκράτορι] -- Θεω 40. -Ἑ ἐκ ἔγαι ἐπ᾽ αὐτὲς 
ὑετὸς Ατῃ. Εά. καὶ ὅτοι] καὶ αὐτοὶ Ἐπίοῦ. 1. οἷ. ἐκείνοις] ἐκεῖνοι 

ὅ:, τοό. εκέιναις 68. ΑἸά. τροςεϑήσονται] -ἰ- δκ ἐγαι ἐπ᾿ αὐτὸν 

νετος 22. “Ἔ καὶ οὐκ ἔξᾶι! ἐπ᾿ αὐτες νετος 36, ς1) 62, 86, 147, 228, 

231, 238. -Ἐ οὐκ ἐξᾶι ἐπ᾿ αὐτοῖς νετὸς 68. (87. πιατρ.) ΑΙά. -Ἐ 6ὰ- 

ἄἀετη, ργϑυηο καὶ, 97. “Ἔ οὐχ ἐξε (6) ἐπ᾿ αὐτες νετος (τγᾶγρ. 80 αἱ. 

τ.) τοό. - οὐχ εἐςαι ἐπ᾿ αὐτῶ νετὸς 310. 
ΧΥΤΙ. μὴ ἀναξῃ] -Ἑ τὰ ἑορτάσαι τω Κυριω 26. μηδὲ ἔλθῃ] 

ἜἜ ἕκεὶ ΧΙ], 26, 40, 42, 86, τού, 233. (ομηρ!. ΑΙεχ. Ευΐερ. επΠ,). 
Ἐνδηρσ. Ρ. 409. μῆδε εἰσελϑὴ ἐκει 49. μηδὲ ἐξέλθῃ ἐκεῖ Ογη}}}. ΑἸοεχ. 
1. Ρᾶτῖ. ἴ. Ρ. ὅ21. πές ψεπενὶβ ἰδίως : Ἠϊετοῦ. καὶ ἐπὶ τότες] ἐπὶ του- 

τοις 1Π. καὶ ἐπὶ τδτοῖς 40, 40, 1οό, 147. καὶ ἐπὶ τατε 68, 87,01, 

97, (228. οοττ. υἱ ἴῃ 4.) 210. Αἰά, καὶ ἐπὶ τότων Ευΐεδ. 1. εἶ, ἡ 
πτῶσις] ἡ τοληγὴ 22, 36, ει, 62, 86, 147, (228. ἔργα [ἴη.}) 231, 238. 
δῖαν. Μοίᾳ.υ ἣν τατάξει Κύριος] ἣν αν τταταζη Κυριος 22, ς΄, 86. 
Ογτῖ!!. ΑΙεχ. 1. οἷ. ἣν αν τράταξει Κυριος. 36, 62, 147, 238. ἣν Κυ- 
ριος παταξει τοό. ἡ ἂν ταταζὴ 231. ἥ πατάξει Κύριος (οηηρ!. 
Ευΐεῦ. Τεπι. Ενδηρ. Ρ. 47. τᾶντα τὰ ἔϑνη) ργρπητῖ, ἐπὶ 239. 
Ἔ τῆς γῆς Ευΐεῦ. Πεπ). Ενδησ. Ρ. 4090. ὅσα ἄν] οσα ἐᾶν ΧΙ], 22, 

36, 42, 40, ς1,) 62, 86, 130, 231, 233. 238) 311. Αἰεχ. ὃς δὲ 26. ὃς 
ἐὰν Ογη!]}. ΑΙοχ. 1. οἷϊ. 

ΧΙΧ. Ὡυεεῖξ ἰοίππὶ οοπηπια 97. (228. δἀάϊε. ἴῃ τηᾶγρ. δὃ αἱ. πα.) 
ΑΙά. Αὕτη ἔςαι] αὐτὴ ἐριν ΠΙ, 4.6. τῶν ἐθνῶν] - τῆς γης 56. 
ὃς ἄν] οσα εαν 22, 36, 40, 45, ςτ, ὅ:, 86, 147, (228. πιᾶγρ.) 231, 233» 
238. ΑΙοεχ. οσα ἂν 409, 91, 130, 108, 310, 311. Ατπγ. Εά. ὅσοι ἐᾶν 
Οοαρι. μὴ ἀναξῃ] μὴ ἀναξῶσιν Οογρί. ἑορτάσαι] ργεεπητί. τα 
ΧΙ], 23, 26, 26, 40, 42, 40, ζ1, 87, τού, 130, 147, 108, 228, 221, 

233) 238, 311. ΑΙεχ. Ελήεῦ. 1. οἷζ, 

ΧΧ. Ἐν τῇ ἡμέρῳ ἐκείνῃ} ργαοτηϊτζ, καὶ 130. 
α τὸν ΑΙ4, ἐπὶ τῷ χαλινῷ. Τπεοάογεῖ. 111. 794. τῷ ἵππε] -ἰ- σα 68. 
ΑΙά. ἅγιον) ἀγιοι (ςοττ. υἱ ἰπ ΕΑ.) 228. τοαντοκράτορι] α 8), 

91, 97, 130, (228. ἀἀάϊι. ζρτα 11π.} 310, 311. ΑΙά. Ατπι. Ἑά. ἐν τῷ 
οἴκῳ] ῥγαβ πη, οἱ ΧΙ], 40, 42, 49, τού, 198, 233. ΑΙεχ. ἐν τῷ οἴκῳ 
Κυρίου] κα 23. Κυρίε] τε Κυριε 406. τρὸ τροσώπε τῇ ϑυσιαςηρίε} 
απίς ἄονιηι αἰίαγί:. ἩΠετοΊ. ᾿ 

ΧΧΙ. πᾶς λέξης] πας ὃ λεδης 97. ἃ πᾶς ΑΙ4. καὶ ἐν τῷ Ἰόδα] 

καὶ εν τῶ οἰχὼ ἴεδὰ 49,233. ἅγιος] αγιον ΧΙ], 26,40, 68,87,91»,97,ὔ 
τού, 233,310,311. ΑΙ4. ΑΙεχ. αἀγιοι 228. ἐν αὐτοῖς] ἐν αὐταῖς 147. 
οὐκ ἔςαι] οὐκ ἐς! 26. κοὐκ ΑΙά, Χαναναῖος ἔτι] (τ. Οοτρ!. ἔτι] 

δχετι ΧΙ], 26, 40, 49, 86, τού, 198, 233. ΑΙεχ. ἐν τῷ οἴκῳ Κυρί5] 

ἐν τῶ οἰκὼω τῇ Κυρια 40. -Κυρίξ τοαντοχράτορος] Κυριξ τῶν δυνάμεων 
68, 87, 91, 975 228, 310. ΑΙά. 2ονκπἐπὶ υἱγέέμηε Ἡϊετοι. 

ἐπὶ τὸν χαλινὸν] 



Ἁ 

ΜΑΛΑΧΙΑΣ. ΙΒ. 

ΛΗΜΜΑ λύγε Κυρία ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ ἐν χειρὶ ἀγγέλε αὖτ, Θέσϑε δὴ ἐπὶ τὰς χαρδίας ὑμῶν. 

Ἠγάπησα ὑμᾶς, λέγει Κύριορ' χαὶ εἴπατε, Ἐν τίνι ἠγάπησας ἡμᾶς; οὐκ ἀδελφὸς ἦν Ἠσαῦ τῇ 

.,. “ 3 “Σ νψ ν᾿ 3 ᾿ 

Ἰαχὼξ, λέγει Κύριος, καὶ ἠγάπησα τὸν ᾿αχὼξ, τὸν δὲ Ἢσαῦ ἐμίσησα, καὶ ἑταξα τὰ ὅρια αὐὖ- 3 

τῷ εἰς ἀφανισμὸν, καὶ τὴν κληρονομίαν αὐτῇ εἰς δώματα ἐρήμου; Διότι ἐρεῖ, Ἢ ᾿Ιδεμαία χατ- 

ἐςραπΊαι, χαὶ ἐπιςρέψωμεν, χαὶ ἀνοιχοδομήσωμεν τὰς ἐρήμες" τάδε λέγει Κύριος “παντοχράτωρ, 

Αὐτοὶ οἰκοδομήσεσι, καὶ ἐγὼ καταςρέψω" καὶ ἐπικληθήσεται αὐτοῖς ὁρια ἀνομίας, χαὶ λαὸς ἐφ᾽ 

ὃν ππαρατέταχται Κύριος ἕως αἰῶνος. Καὶ οἱ ὀφθαλμοὶ ὑμῶν ὄψονται, καὶ ὑμεῖς ἐρεῖτε, Ἔμε- 

γαλύνϑη Κύριος ὑπεράνω τῶν ὁρίων τῇ ᾿Ισραῆλ. Υἱὸς δοξάζει πτατέρα, καὶ ὄδλος τὸν χύριον ἕαυ- 

τϑ" χαὶ εἰ “πατήρ εἶμι ἐγὼ, 'αξ ἐςιν ἡ δόξα μου; χαὶ εἰ Κύριός εἶμι ἐγὼ, τ ἐςιν ὁ φύξος με; 

λέγει Κύριος «ταντοχράτωρ' ὑμεῖς οἱ ἱερεῖς οἱ φαυλίζοντες τὸ ὄνομά βου, καὶ εἴπατε, Ἔν τίνι 

ἐφαυλίσαμεν τὸ ὄνομά σου; Προσάγοντες πρὸς τὸ ϑυσιαςήριόν μ8 ἄρτας ἡλισγημένες, χαὶ εἴ- 

πατε, Ἔν τίνι ἠλισγήσαμεν αὐτές; ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶς, Τράπεζα Κυρίε ἡλισγημένη ἐςὶ, χαὶ τὰ 

ἐπιτιϑέμενα ἐξεδενώσατε. Διότι ἐὰν προσαγάγητε τυφλὸν εἰς ϑυσίας, ἃ καχόν ; χαὶ ἐὰν προσ- 

αγάγητε χωλὸν ἢ ἄῤῥωςον, οὐ κακόν, ππροσάγαγε δὴ αὐτῷ τῷ ἡγεμένῳ σε, εἰ προσδέξεταΐ σε, 

εἰ λήψεται πρόσωπόν σου, λέγει Κύριος τταντοχράτωρ. Καὶ νῦν ἐξιλάσχεσθε τὸ ππρύσωπον τὸ 

Θεξβ ὑμῶν, χαὶ δεήϑητε αὐτὸ. Ἐν χερσὶν ὑμῶν γέγονε ταῦτα, εἰ λήψομαι ἐξ ὑμῶν πρόσωπα 

1. ἐπὶ τὸν Ἰσραὴλ] ἐν τω Ισραηλ 26. ἀγγέλε αὐτῷ α αὐτῇ 23. ΥΙΙ. τρὸς τὸ ϑυσιαςήριον μου] ἐπι τὸ ϑυσιαςήριον μου 36, τού, 

απρεῖ! εἶας ἘΠεῖοη. Θέσϑε δὴ] ϑέσϑαι δὴ 56. κα δὴ 147. ϑέσϑε δὲ 538. ἄρτας ἡλισγημένες] αρτες μεμολυσμενες 26. Ἐν τίν.] 68, 

ΑΙά. Θέσϑε δὴ ὅτο. δὰ ἔπ. οοπ).} α ΟΟμρΪ. ΑΙ4. ἠἤἬλισγήσαμεν αὐτὲς} ηλισγησατε μὲν αὐτὸς 62. πλισγηκα- 

11. ἠγάπησας] ἡγαπησα ὅ2, ᾿ιθς. ἠγάπησας ἡμᾶς] ἡγαπησα μεν αντές Ο1. πλγισαμεν αὐτὲς (ζΟΥΤ. τῇ. τες.) 147. ἡλισγήσαμέν 

ὑμᾶς τθ6, 147, 239. ΑΙά. ἦν Ἠσαῦ] , ἦν 23. τοῦ Ἰακὼδ] τω σε Οοπιρί. ἡἠλισγημένη ἐςὶ] εξεδενωμένη ΧΠ. εξαδενωμένη εξ! 42, 

Ιακωδ 26, 86, 147. ᾿ 
11. καὶ ἔταξα] καὶ ἐπαταζα 40, 311. 

311. εἰς δώματα] εἰς δοματα ος, 18» 310. 
ΙΝ. Διότι ἐρεῖ] διοτι ἐᾶν εἰπὲ 22, 36, οι, 62, 86, ος, 147, 18ς; 

238, 240. Αγ. Εά. διοτι εαν εἰποι (εχ οοττ. δΌ αἷ. γ.} 228. Ἡ 
Ἰδαμαία} κα ἡ (ροῖτεα αἀάϊι.) «1. κατέςραπαι] ρταετηῖετ. ἰδοὺ ΑΥπι. 
Ἑ4. καὶ ἐπιςρέψωμεν) καὶ ἐπιςρεψομεν ος, τ8ς. 
σωμεν] καὶ ανοικοδομήσομεν ος, ιϑς. τὰς ἐρήμες] τας ἡρημωμεναᾶς 
ΧΙ], 26, 49, 68, τοό, το8, 2232. ΑΙεχ. τας ηρημωμενᾶς αὐτῆς 22, 23, 

46, 42, ξ΄, ὅς, 86, 87),01,95»9979» 1479 τθς,) 228, 2238, 240, 210. ΑἸ]ά, 

46, 42, 49, ξ19 9ζ» 130, 18ς) 108, 233, 238, 240, 311. Απῃ. Μϑ8. 

Ατπι. Ἐ4. ἔς, πἰἢ ἐξεϑενωμενη, 68, 239. ΑΙά. εὐυλογημενη ες! 62. 
(86. πιᾶγρ. εἐζεδενωμενη) (147. οοττ. τὰ. τος.) εξεϑενημένη ες! 87, 01» 
οἡ, (ω28. οοττ. εξεϑενωμενη) 31οθ. καὶ τὸ ὅζο. δὰ ἔπ. οοπ1.] μαθεί 
Ὁ “» Αἴεχ. ἐξαδενώσατε] βρωματα εξεϑενωμενα Χ1], 26, 36, 40, 
40, (86. τηᾶγρ.) τού, τοϑ8, 233. ΔΙεχ. βρωματα εξεϑένωται, καὶ εἰ- 
πᾶτε ταυτὰ ἐκ καχκοπαϑειᾶς εξὶν, καὶ εἐξεφυσησα αὐτὰ λέγει Κυριος 
τοαντοχρατωρ 23. βρωματα εξεδενωται 42. εξεϑεένωται 68, 87, 97» 
410. ΑἸ4. βρωματα εξεδενωται" διοτι εξεδένωται (βρωματα δάΐοτ. 
ζαρτα Ἰη. δὸ α]. πλ.} οἵ. εξεδενωται 228. 

νοω δ... 

τὰ ὅρια αὐτὰ} τα 

ν,.» ΄ 
καὶι ἀνοιχοδομή- 

ὅολεις τὰς ηρημωμενᾶς 120. τας ολεις τὰς ἠρημώωμενας 230, 311. 

ἠρημωμένα (οτιρὶ. τὰς πόλεις ἠρημωμένας Αττη. Εά. Αὐτοὶ οἰκο- 

δομήσουσ!) αὐτοι ἀνοικοδομήσουσι 40, 45, 87, 91, 97, 228, 210. ΑἸά, 
καὶ λαὸς] και ὃ λαος 2410. ἕως αἰῶνος] εὡς τῇ αἴωνος 62, 86, 147. 

ν΄. Καὶ οἱ ὀφϑαλμοὶ ὑμῶν] καὶ οἱ οφϑαλμοι ἡμῶν 91. 
ραὴλ] λα τξ 22, 36, ςι, ος. 18ς, 238. (Ομ). 

ΨΙ. Υἱὸς δοξαζει] υἱὸς δοξάσει Οτίρεῃ. ἴ. 431. πτατέρα] ρτα- 
τηῖϊε. τὸν 42. ΟΠ εγίοῖϊ. ν. 467. Ογτῖ!!. ΑἸοχ. ἢ. ς80ο. - φοξηϑησεται 
ταῦ. 86. καὶ δῆλος] -- φοξηϑήσεται Αττη. Ἐά. 
κύριον ἑἕαυτξ] εἰ ννες ἀοπιέμεη βέπσι ἐἰπισδιε : Ἡϊοτοη. τὸν κύριον 

ἑαυτ5} τὸν χυριον αὐτε ἈΠ), 22, 23, 26, 36, 40, 42, 40, ξ1, 62, 86, 
οζ, τού, 130, 147, 18ς,) το8, 228, 233, 238, 240, 211. ΟΟμηρ]. ΑἸοχ. 
Οήρεη. 1. εἶς. κύριον αὐτὰ φοξηϑήαεται ΟΠεγίοϊ. 1, ες. καὶ εἰ πα- 
τῇρ] Ργατηῖτξ. φοδηϑησεται 22, 36, ςτ, 62, 86, ος, 114, 185, 228, 238, 
240. ργβεπητ. οὐ φοξηϑησεται 68, (87. τηᾶγρ.) 97, 310. ΑΙά. ργξ- 
τηῖτῖ, φοξειται (ἔργα Ἰη. 80 αἱ. τη.) ο1:. καὶ ὃ πατὴρ φοδηϑησεται 
(ὁ εκ σουτ. πῇ. τες.) 14). νὺν δὲ εἰ πατὴρ Ατηι. Μ5. (Αται. Ἐά. αἱ. 
εἰ οὖν ττατήρ.) τοῦ ἔριν τ᾿ ---εἰμι ἐγὼ “7 λ οὕπι Ἰηϊεγπηοά, 18 ς. ἢ 
δόξα μου] ὁ φόδος με Ὀϊάγπι. ἀε Τήη. Ρ. 24ς. εἶμι ἐγὼ 29] ἐγὼ 
Οοηίες, Αροΐξ. 110. νἱϊ. ο. 24. ὁ φόξος μου] ἡ δόξα μου Ῥιάντη. ἂς 
Ὑηήη. 1. οἷ. ὑμεῖς οἱ ἱερεῖς] ὑμῖν οἱ ἱερεῖς ΑΙοχ. -Ἐ ἐςὲ Ατ, Μ5. 
πη. ἕά. οἱ φαυλίζοντες} οἱ αὐλιζοντες (φοττ. π|. τες.) 14). ἐν 
τίνι ἐφαυλίσαμεν] εν τιν; ἐφαυλισατε 62, 86. 

τῷὋὟ 1σ- 

λ “ Ὶ 

καὶ δῆλος τὸν 

ὙΨ11. Διότι ἐὼν---οὐ κακόν 291 κα οὐπὶ ἱπίετπηθά. 240. Διότι ἐῶν 
προσαγάγητε! διοτι ἐὰν προσαγαγηται 6. διότι ἐὰν προσάγητε 

ΑἸ4ά. εἰς ϑυσίας εἰς ϑυσιαν ΧΙ], 22, 23» 36, 40, 42, 49, (62, 8ό, 

147. εἴ ροηΐξ ἀπε τυφλον) ος») 1ο6, τϑς, 198, (228. ἐχ (ο17.) 233,.238, 

311. Οομρὶ. ΑΙεχ. Ασπι. Μ5. Ασπι. ΕΔ, 8[4ν. Οἷἶγος. εἰς τὴν ϑυ- 

σιᾶν 239. οὐ κακόν 13] οὐ καλον 22, 36, 49. οὐκ ἔγαι κακὸν (ς 

10} Αγ. Μ8. Ατπν. Ἐ4. καὶ ἐὰν---οὐ κακόν 25] α οὐ ἱπίεχιηεά, 

22, (36. δαοηρί. πιατρ. 80 αἷ. πι. οὔ ππιὶ κάλον ργὸ κακον) 238. χαὶ 

ἐὰν προσαγάγητε] καὶ εαν τροσαγάγηται 26. καὶ ἐὰν προσάγῃ 

Αἰ4. οὐ κακόν 29] οὐ καλον 23,49. τορροσάγαγε δὴ αὐτῷ] τροσ- 

αγᾶγε δὴ αὐτο 49, ςι, 86, 91, (228. (ςογτ.) 233» 310. Οομιρὶ. Αἰεχ. 

᾿Ἄπη, Μϑ8. Ατηγ. Ἐά. τροσαγαγε αὐτὼ δὴ ὅο. τροσαγάγετε δὴ αυ- 
τῶ ος, τού, 18ς. προσάγαγε δὴ αὐτὸν 130,311. προσάγαγε αὐτὸ 

ΒΔΠ]. Μ. 664. 5ϊαν. Οἶτος. προσάγαγε αὐτὸν ϑῖαν. Μοίᾳ. αὔτ 
ἐμά Ἡϊετοθ. τῷ ἡγεμένῳ σου] τῷ ἄρχοντί σου ΒΑΠΙ. ΝΜ. Ι. εἰ. εἰ 

προσδέξεται σε] εἰ προσδέξεται αὐτο 111, ΧΙ], 40, 8ό, ιοό, 198, 233. 
ΒΑΩ͂]. Μ,. 1. εἶτ. δῖαν. Οἶτορ. εἰ ποροσδεξεται αντω Δό. κε (ς τ. ροίξ 

εἰ εἴξ ταῦτ. 2 Πἰτεγαγ.) 62, ᾿ς, 147) 18ς, 238. εἰ λήψεται] εἰ ληψει 

62. ἢ ληψεται τοῦ. εἰ ληψονται 311. ἢ εἰ λήψεται Ατα!. Μ5. 
Ατπι. ἘΔ. ττρόσωπόν σου] ργοετηϊτῖ. τὸ 53) 62. κα σοὺ τού. 

1Χ. Καὶ νὺν ἐξιλάσκεσϑε] καὶ νυν ἐξιλασκεσϑαι (οοιτ. 130.} 311. 
τῇ Θεξ ὑμῶν] τὰ Θεξ ἡμῶν 147- καὶ δεήϑητε αὖτ} -Ἐ ἵνα εἐλεησῆ 

υμας 22, 36, ςι, 86, ος, τ8ς, (228. ἔργα [1π.} 233» 238. 512ν. Οἰἶξοξ. 

ΚΕΦ.Ὶ, 



ΚΕΦ. 1. 

10. 

11. 

12. 

ΚΕΦ. 

Π. 

Ι. 2. 

ΜΑΛΑΧΊΙΑΣ, 
ξ .ὦ ΄ ’ 

ρὸ ᾿ 

ὑμῶν ; λέγει Κύριος “παντοχράτωρ. Διότι χαὶ ἐν ὑμῖν συγχλεισϑήσογται νύραι, χαὶ ἐχ ἄνάψε- 
Ν, ΄ ,΄ 7 ται τὸ νυσιαςήριόν μ8 δωρεάν" 

΄ 3 βρῶ Δ) 2932 ς μου δεδόξαςαι ἐν τοῖς εὕνεσιί, χαὶ ἐν πσαντὶ 
’ », ΄ ξζ΄  κ γ» »’ σία χαϑαρά" διότι μέγα τὸ ὀνομᾶ 

βεξηλᾶτε αὐτὸ ἐν τῷ λέγειν ὑμᾶς εξ Αἱ Ε» Τὰ 7ειν υμᾶς, 
γωται βρώματα αὐτϑ' 
Κύριος παντοχράτωρ' 

[4 Ὰ, Ζ΄ ) φέρητε τὴν ϑυσίαν, εἰ 
3 ’ὔ ΑΨ εὰ Ν ἐπιχατάρατος, ὃς ἦν δυνατὸς, 

9 »Ὰ᾽ 7 9 ὃχ ἐς! μ8 θέλημα ἐν ΄ 9 ’΄ 3 ρος Ὁ" ς .ῳ. ’΄ 9 
σίαν οὐ πτροσδέξομαι ἐχ τῶν χείρων ὑμῶν. Διότι ἀπὸ 

τόπῳ ϑυμίαμα 
3 “,Ψ᾿ μου εν τοῖς ἔθνεσι, λέ 

. 4 ι ΄ 2 ΄ δνς, Τράπεζα Κυρίου ἡλισγημένη ἐς! 
Καὶ εἴπατε, Ταῦτα ἐχ χαχοπασείας ἐς. Ν 9 ΄ ε ΄ Ν ἈΝ Ἂς Χαὶ εἰσεφέερετε ἁρπάγματα, χαὶ τὰ χωλα, 

προσδέξομαι αὐτὰ ἐχ τῶν 
χαὶ ὑπῆρχεν ἐν τῷ “ποιμνίῳ αὐτῷ 

ες .»Ὃ ΄ 
. ὑμῖν, λέγει Κύριος τπαντοχράτωρ, χαὶ ϑυ- Ν 2) ὮΝ ες. 5 Ω ρ ἀγατολων ἡλίου χαὶ ἕως δυσμῶν τὸ ὄνομά 

προσάγεται τῷ ὀγόματί με, χαὶ ϑυ-. 
γει Κύριος “παντοχράτωρ. Ὑμεῖς δὲ 

χαὶ τὰ ἐπιτιϑέμενα ἐξμδξ. 
δ 393 ΄ 2. Ἀτὶ ΄ χαὶ ἐξεφύσησα αὐτὰ, λέγει 

ΗΝ, Ν 3 ΄ 325 γα! τὰ ἐγοχλάμεγα" χαὶ ἐὰν 
,’΄ ΄ 

4 
Ὺς λέγει Κύριος παντοχράτωρ, Καὶ 

ς, ὦ ΝΝ 3 " 2.ϑ Φ » 2. " ἄρσεν, χαὶ εὐχὴ αὐτῷ ἐπ᾿ αὐτῷ, 
΄ 

᾽ὔ 

χειρὼν ὑμῶν. 

χαὶ ϑύει διεφϑαρμένον τῷ Κυρίῳ" διότι βασιλεὺς μέγας ἐγώ εἰμι, λέγει Κύριος -ταγτοχράτωρ, 
Ν ν» ΄ 9 δ 2 “,»-ὕ» Χχαὶ τὸ ὑγομὰ μου ἐπιφανὲς ἐν τοῖς ἔϑγεσι. 

ΚΑῚ γῦν ἡ ἐγτολὴ αὕτῃ πρὺς ὑμᾶς οἱ ἱερεῖς. 
δίαν ὑμῶν, τῇ δῶναι δόξαν τῷ ὀγόματί με, 

Δαντε 23. τί ἰνὰ εἐλεησει ὑμᾶς 62, 147, 24ο6β. ἐν χερσὶν ὑμῶν] Ῥγαετηΐεῖ. οτι 36, 49, 228. εἰ λήψομαι] εἰ ληψωμαι χ6, 6. εἰ λή- ψομαι ἐξ ὑμῶν πρόσωπα ὑμῶν] εἰ λήψομαί τι ἐξ ὑμῶν ἐν τροσωπολη- ψίᾳ Ατπι. Μ5. Αγ). Ἐά. ἐξ ὑμῶν] , ὅ8ῖαν. Οὔἶτορ. πρόσωπα ὑμῶν] τσροσωπον υμων 68, 87, οἵ, 97, 130, 228, 210. ΑΙά. 
Χ. Διότι καὶ] καὶ 23. Διότι καὶ ἐν ὑμῖν] ἰδὲ ἐν ὑμῖν Ομ γί. ἷ, ςό6). χα ἕν Ατῃ. Εά. διότι ἐξ ὑμῶν ϑίαν. Οἰἶγορ. ϑύραι] - μου 6:5, 86. (147. ροϊὲ εγαἢ) Ῥταετηϊτς. αἱ 97. πύλαι χαλκαῖ Ομιγίοῦ. 

1}. 43). καὶ ἐκ ἀνάψεται] καὶ εκ ανάψετε 22, 26, 36, 40, 42, 49, 51) 68, 95, τού, 130, (147. εχ σογγ. πη. τες.) 18ς, 228, 238, 210, 211. ΑΙΔ. Αγ. Μ5. Αππῃ. Εά. ϑῖαν. καὶ οὐκ ἀναψατε 232. καὶ ἐκ ἀνάψεται δίς. δὰ ἢπ. ςοπ).] καὶ οὐκ ἀλλάξονται τὸ τοροχείμενον Οβιγίοξ. 1. ε΄. τὸ ϑυσιαςήριον α τὸ 147. ἐκ ἔςι με] εκ ἐξι μοι 36, 40, 42, ςι, 62, 86, 147), (228. ἴιρτα ναίω.) 238. (οιηρ!. ἸΤὨβοάο- τεῖ. 1. τ292. ((Ε 1. 1407. εἴ 41.) μου ϑέλημα] τ. ος, τϑς. μοι ϑέ- λημα ΟΠεγίοίξ. ἱ. ς82. ϑέλημα ἐν ὑμῖν] Μελημάτα εν ὑμῖν 238. λέγει Κύριος ὅτο. δὰ ἢῃ. ςοπ,.] αὶ Ομ γγυίο. 1. οἷκ, τηαντοχράτωρ] α }υἴπ. Μ. Ρ. 193. καὶ ϑυσίαν] α καὶ ΑΙ4. καὶ τὰς ϑυσίας ὑμῶν 7υ] πη. Μ. 1. οἶς. οὐ προσδέξομαι] οὐ τροσδεξωμαι “6. οὐ προσ- δέχομαι 7υϊεῖπ. Μ. 1. οἶς. ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν] α ὑμῶν 68. 
ΧΙ, Διότι ὠπὸ---δυσμῶν] διότι ἀπὸ ἀνατολῆς ἡλίου ἕως δυσμῶν Τυδῖπ. Μ. 1. οἶς, Διότι ἐπὸ ὠνατολ.] ὅτι ὠπὶ ἄνατολ. ΟἸιγίοί, 1. 647. Ὑπεοάοτεί, 1. οἰ, καὶ ἕως δυσμῶν] αὶ καὶ ΧΙ], 26, τοό, τοϑ. ΟἸεπι. ΑἸεχ. Ρ. 731. αὐτὰ 22, 36, ξι, 62, 8ό, ος, 14}, τϑς, 238. Βαθεῖ καὶ ἴῃ σμαγαέξ, πιίπογα ΑἸεχ. μέχρι δυσμῶν ΟοτΩρὶ. ΟΙγίοῆ. ὙΜεοάοτει, ]. οἷ, χαὶ μέχρι δυσμῶν Ἑυζεῦ. Τγεῃη. Ἐνδῃρ. Ρ. 10. εἴ 81. Ογη]]}. ΑἸεχ, νἱϊ. ρατί. ἢ, ρ. 319. τὸ ὄνομα μου δεδόξ.] μέγα τὸ ὄνομα μου "ΓΗροάοτει. 1. εἶξ, διεδόξαςαι] δοξασει ος, 1ι8ς. καὶ ἐν 

τοαντὶ---ἔϑγεσι 29] λα Οὐηλ ἰηϊεσηδά. τού, ἐν τοαντὶ τόπῳ---ὀνόματί μ58] ἐν παντὶ τόπῳ μοι προσενεχϑήσεται ϑυμίαμα Οοπῇϊι. Αροῖῆ. 118. ὙἹ]. οαρ. 30. ἐν παντὶ τόπῳ ϑυμίαμά μοι προσάγετε Οτρεῃ. ἴ, 268. 
ϑυμίαμα] -ἰ- μοι 22, ξ΄, 228. ϑυμιαματαὰ 42. ϑυσία Τυῆίη. Μ. Ι. οἷτ, . Ργβιηϊτ, τὸ ΤΓΒεοάοτοεῖ. 1, εἶτ, ϑυμίαμα---καϑαρα) ϑυσία μοι τοροσφέρεται ΟἸετη. ΑἸοχ. 1]. οἷξ. προσάγεται) τπροσάγαγετε ΠῚ, (Χ11. ρμοίεεα «ςοττ.) 26. τροσαγετε 248. τοροσφέρεται Τυϊίη. Μ, 
ὙΒεοάοχεξ. 1. οἷξ, Ογη]]. ΑἸαχ. ἱ. Ῥαγῖ. 1. Ρ. ςγ. Ῥίόςορ. ἴῃ Οαϊ. Νῖς. 
ἴοπ. ἷ. Ρ. 48, τῷ ὀνόματί μου] α 22, ςΙ, 2338. “ ἐν τοῖς εϑνεσι τς. ΡΓΦτηϊῖ. ἐπὶ ΑἸΙοεχ. καὶ ϑυσία καϑαρά] τϑς. διότι μέγα δες. «ἃ ἤη. οοπι.] α Ομγγίοῖ. 1. οἷς, διότι μέγα τὸ ὄνομά με} -Ἐ μεγα 147. 
ὅτι τιμᾶται τὸ ὄνομα μου Τυϊῆπ. Μ. 1, εἷξ. ἐν τοῖς ἔϑγεσι) , Ηϊς 
1τ8ς. τοαντοχράτωρ] λα 7υΠίη. Μ. 1. εἷς. (ΟΣ, Ρ- 220.) 

ΧΙ. βεδηλξτε αὐτὸ] βεδηλετε αντω 26. (147. οοττ. αὐτο.) βε- 
ξηλετε αὐτὰ 68. ΑἸά. καὶ τὲ ἐπιτιϑέμενα δες. αὐ ἔμ. ςοτη. 7 καὶ τὸ 
βρῶμα ὃ ἐπιτίϑεται αὐτῷ ἐξεδενώμενον Ατη. Μ8. (Ασπι, Ἑά. 4]. καὶ 
τῶ βρώματα ἐπιτιϑέμενα ἐπ᾽ αὐτῇ ἐξεδένωνται.) ἐξεϑένωτα!] εξου- 
δεένωνται Χ]], τού, τοϑ8, 233. Αἴοχ. ἐξεδένωται βρώματα αὐτα] βρω- 
ματα αὖτα ἐξεδενωται Ν]]. βρωματα εξβδενωται αὐτῷ 2 3, 6. 

ΧΙ. Καὶ εἴπατε] καὶ λέγετε Ογτὶ!!. ΑΙεχ. νἱΐ. Ῥαγῖ. 11. ἢ. 340. 
Ταῦτα ἐκ κακοπ.] ἰδὲ ἐκ κακοπ. Οοπιρὶ. καὶ ἐξεφύσησα αὐτὰ] και 
νον ΙΝ. 

αν μὴ ἀχέσητε, χαὶ ἐὰν μὴ ϑῆσϑε εἰς τὴν χαρ-- ΄ ’ 
΄ ν» 9) ες ν"» 

λέγει Κύριος «τ αγτοχράτωρ' χαὶ ἐξαποςελῷ ἐφ᾽ ὑμᾶς τὴν κατάραν, χαὶ ἐπιχαταράσομαι τὴν εὐλογίαν ὑμῶν, καὶ καταράσομαι αὐτήν" χαὶ διασχεδζσω 

εξεφυσησεν αὐτὰ (οοῖτ. υἱ ἴῃ ἘΑ.) 228, 
ΟΟμΡΙ. ΑΙεχ. εἰ ει δία ὲς εα Ἡϊετοη, ἐξεφύσησα] ἐκφυσήσω Αγπι. Μ5. Ατη). 4. λέγει Κύριος τσαντοχρ.} ργρεπηῖϊε ταϑὲ 198. καὶ εἰσεφέρετε] και εἰσφερετε 68, τοϑ. ΑἸά, καὶ ἐδν εἰσεφέρετε μοι Ατπι. Μ5. (Αγ. Ἑά. 8]. εἰσφέρητε.) καὶ εἰσφέρετε ὅτε. δὰ ἔῃ. ΟΔΡ.] αὶ 240. ὁρπάγματα) ΡΥ ΤΑ. τὰ Ψ]Ι, 23, 26, 46, 42, 49, τοῦ, τοϑ, (ω28. ΔὉ 8]. πη.) 233. Οὐρὶ. ΑἸεχ. ΟΠ]. ΑἸεχ. 1. οἰ. καὶ τὲ χωλὰ] κα τὰ 22, 51, 62, ος, 147, 18ς, 238, 211. καὶ τὸ χωλὰ---τὴν ϑυσίαν] εἰ εἰακέία οἰ ἀἰοῤϊ]ία, εἰ οδεγεδαις (πεν βοίασε : Ἡΐετοη. καὶ τὲ ἐνοχλέ- μένα] και τὰ οχλδμεένῶ τού. α τὰ Οὐοιηρὶ. καὶ ἐνοχλεμένας ϑυσίας Ατη. Μ8. Ατγῃ. Ἐά, καὶ ἐῶν φέρητε] και Ὡροσφερετε αὐτρ 22, 46, 238. καὶ προσεφερετε 23, 230. καὶ εῶν εἰσφέρητε 40. καὶ ἐᾶν προ. Φερῆτε 42. καὶ τροσέφερετε αὐτὰ 51,2, ος, 147, τϑς. 8[λν, Οἰἶΐορ. χαι ὥροσφερετε 68, 87,91, 130, 228, 310, 311. ΑΙά. και τσροσφερητε. αὐτὰ 86. χαὶ προσφερητε 9). χαὶ εἰσεφέρετε Οοπηρ!. καὶ ἐὰν φέρ. τὴν ϑυσίαν) , Ατπι. Μ8. Απη. Εά. τὴν ϑυσίαν] , τὴν ΧΙ, 49, τοῦ, 233. εἰς ϑυσιαν 22, 36, ξτ, 6, 86, 95, 147, τϑ8ς, 238. Οοτηρί. 8[αν. Οἶἶτορ. δμιαθεὶ τὴν πῃ σπαταξξ, κηΐη. ΑΙοχ. εἰ προσδέξομαι αὐτὰ] εἰ τοροσδεξωμαι αὐτὰ 26. και προσδέξομαι αὐτὰ ςτ. εἰ προσδέξομαι ἄντο 62, 147. οὐ τρροσδεξομαι αὐτο 233. ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν] λ230. ταντοχράτωρ] τῶν δυνάμεων 23. 
ΧΙΝ. Καὶ ἐπικατάρατος] Ἔ αἀνϑρωπος 46, 2305) 311. - ὁ ἄν- ϑρωπος ΟΟῃρΙ. Καὶ ἐπὶ κατάρ. ὃς ἦν δυνατ.] ἐπικατάρατος ἔςω ὃ ἄνθρωπος ὃς δυνατὸς ἢ Αἴ. Μ8. Απη. Εά. ὃς ἦν---ν τῷ ποιμνίῳ] ὃς ἔχει ἐν προιμνίῳ Ογτῖ!. ΑἸεχ. νἱ. Ῥᾶτί. 1. Ρ. 3... ὃς ἦν-τῷ Κυ- ρίῳ] ὃς ἔχει ἄρσεν καὶ ϑύει διεφϑαρμένον τῷ Θεῷ. Οβιγίο, χῇ, 200. καὶ ὑπῆρχεν] -[- αὐτω 26. ΑΙεχκ. καὶ ὑπάρξῃ Αττη. Μ8. Αγ. Ἐά. ἐν τῷ τοοιμνίῳ αὐτῇ] ἐν τω τῦοιμνίω ἄὐυτω 11]. αὐτὼ εν τω τοιμνιὼ 40, τοῦ. Λτῷ 108,233. καὶ εὐχὴ αὐτῷ] και καὶ εὐχὴ αὐτὰ 40, 62, 14}. Οὐοπηρὶ. α καὶ 310, 311, ΑΪἴδχ, εὐχὴ αὐτῷ ἐπ᾽ αὐτῷ] διαϑήκη αὐτῷ ἐν ψυχῇ αὐτῷ Ατιι. Μ58. Ατπῃ. Ἐ4ά. ἐπ’ αὐτῷ] ἐν αὐτω 36, ΣΙ, 218. καὶ ϑύει] καὶ ϑύυσει 130, 311. Αττη. Μ8. (Ατηι. Ἐά. αἱ. καὶ εἰσφέρει.) διεφθαρμένον] διεφϑαρμενα 22, 6, ϑό,ος, 1479 18ς, 228. 8ῖαν, Οἴτορ. ἀἰεόίϊε Ἡΐετοθ. τῷ Κυρίῳ], τῷ (οπιρί. τῷ καὶ Κυρίῳ ΑΙεχ, δὲ. ὅτι βασιλεὺς] ὅτι βασιλεὺς σοπῆιῖι. Ἀροΐ. 1. οἴ. βασιλ. μέγας ι΄. 26, τοό. ΑΙεχ. βασιλεὺς νικῶν Ατῃι. Μ5. ἐγώ εἰμι] α ἐγω 62, 147. ἐπιφανὲς] -Ἐ ἔριν 130, 311. ΟὐΙΏΡΙ. ϑαυμαςὸν (οηῆι. Αροῇ. . εἰς. 

καὶ ἐξεφυσησατε αὐτα 311, 

1. καὶ ἐντολὴ αὕτη] ροηϊτ ροῇ ὑμῶς 23. κα ἡ 40. αὕτη ἐντολὴ ἐςΐ μου ἄστη. Μ8. Αγηϊ. Ἐ4ά, πρὸς ὑμᾶς] -[ εριν 130, 230,311. οἱ ἱερεῖς} ὦ ἐρεῖς 22, 36, 40, ξτ. ΟΟΠΡΙ. τοὺς ἐέρεις τού. ῥγρτηϊεῖ, ὦ 228. Ο “απερνάο!ες Ἡϊ]εϊοη. , 
Π. ᾿Εὸν μὴ---τταντοκράτωρ] κ, οἸπὶ ἱπίογηγες, 24. Ἐὰν μὴ ἐἀκέσητε] ἐᾶν μὴ υπακεσητε 36, 40, τοῦ. ΑΙεχ. καὶ ἐὰν μὴ ϑῆσϑε] και ἐαν μὴ ϑήσω τοϑ. τῷ δᾶναι δόξαν] , τα 46. τῷ ὀνόματί μου] ἐν τῷ ονομᾶτι μου 22. καὶ ἐξαποςελῶ] α και ς1. Οοτηρ,. καὶ ἐξαποςειλω ος. τὴν κατάραν] α τὴν 4ο6. τὴν εὐλογίαν τ"--- τὴν εὐ. λογίαν 297. ΔἸτογυξΓ. οὐπὶ ἰὨτογπηοά, τού, 130, 147,)311. καὶ διασκε.- 

δώσω] κ ὅ2, 68, 91, 97, (428. δάΐοτ, ΤΊΔΓΡ. ΔὉ 4]. π}.} Οὐρὶ. ΑΚ. Εε΄ 



ΜΑΛΑΧΊΙΑΣ: 

ἀφορίζω ὑμῖν τὸν ὦμον, χαὶ σχορπιῶ ἔνυςρον ἐπὶ τὰ πρόσωπα ὑμῶν, ἕνυσρον ἑορτῶν ὑμῶν, χαὶ 

λήψομαι ὑμᾶς εἰς τὸ αὐτό. Καὶ ἐπιγνώσεσϑε διότι ἐ ἐγὼ ἐξαπέςαλχα πρὸς ὑμᾶς τὴν ἐντολὴν 4 

ταύτην, τῷ εἶναι τὴν δια ϑήχην βου πρὸς τὸς Λευίτας, λέγει Κύριος σαντοχράτωρ. Ἢ διαϑήχη 
μ8 ἣν μετ᾽ αὐτῷ τῆς ζωῆς χαὶ τῆς εἰρήνης, καὶ ἔδωχα αὐτῷ ἐν φύξῳ φοβεῖσθαί με, χαὶ ἀπὸ προσ- 

ὥπου ὀνόματός μου ςέλλεσϑαι αὐτόν. Νόμος ἀληϑείας ἦν ἐν τῷ φόματι αὖτξ, χαὶ ἀδικία καὶ ἐχ 

εὑρέϑη ἐν χείλεσιν αὐτῶ" ἐν εἰρήνῃ κατευθύνων ἐπορεύϑη μετ᾽ ἐμδ, καὶ πολλὸς ἐπέσρεψεν ἀ ἀκὺὶ 

ἀδικίας. 
ἄγίελος Κυρίου πταντοχράτορός ἐς!ν. 

Ὅτι χείλη ἱερέως φυλάξεται γνῶσιν, χαὶ γόμον ἐκζητήσουσιν ἐχ ςύματος αὐτϑ, διότι 
Ὑμεῖς δὲ ἐξεκλίνατε ἐχ τῆς ὁδδι, χαὶ ἡσϑενήσατε πολλὲς 

ἐν γόμῳ, διεφϑείρατε τὴν διαϑήχην τῇ Λευὶ, λέγει Κύριος πταντοχράτωρ. Κἀγὼ δέδωχα ὑμᾶς 
ἐξεδενωμένες χαὶ ἀπεῤῥιμμένους εἰς «“άντα τὰ ἔϑνη, ἀνϑ᾽ ὧν ὑμεῖς ἐχ ἐφυλάξασϑε τὰς ὁδός με, 

ἀλλὰ ἐλαμβάνετε πρόσωπα ἐν νόμῳ. Οὐχὶ πατὴρ εἷς πάντων ὑμῶν ; ὀχὶ Θεὸς εἷς ἔχτισεν ὑμᾶς; 
τί ὅτι ἐγκατελίπετε ἕχαςος τὸν ἀδελφὸν αὐτῇ, τῇ βεξηλῶσαι τὴν διαϑήχην τῶν «πατέρων ὑμῶν. 
Ἐγχατελείφϑη Ιόδας, χαὶ βδέλυγμα ἐγένετο ἐν τῷ ᾿Ισραὴλ καὶ ἐν Ἱερουσαλὴμ, διότι ἐδεξήλω- 

σεν Ἰόδας τὰ ἅγια Κυρίου, ἐν οἷς ἠγάπησε, καὶ ἐπετήδευσεν εἰς ϑεὸς ἀλλοτρίας. ᾿Εξολοθρεύ. ᾿ 
“ ζῷ ο . “ Σ) ’ , . - 

σει Κύριος τὸν ἄνθρωπον τὸν πσοιᾶντα ταῦτα, ἕως χαὶ ταπεινωθῇ ἐκ σχηγωμάτων Ιαχὼδ, χαὶ ἐχ 
νΨῃ ΄ ἵξῳ »»᾿ 3 ρ 9 

προσαγόντων ϑυσίαν τῷ Κυρίῳ ππαντοχράτορι. Καὶ ταῦτα, ἃ ἐμισδν, ἐποιεῖτε" ἐχαλύπ]ετε δά- 
“-ο ἴω , “2 ᾽. » Ψ 3 ΄ 

χρυσι τὸ ϑυσιαςήριον Κυρία, καὶ χλαυϑμῷ καὶ ςεναγμῷ ἐχ χόπων' ἔτι ἄξιον ἐπιδλέψαι εἰς ϑυ- 

καὶ διασκεδάσω--ἶν ὑμῖν] μαδεῖ τὰ “μ ΔΙεχ, τὴν εὐλογίαν ὑμῶν 29} 

αύμὼν 26. κὅ5, 68, οἱ, ο7, (228. δάξοτ. τηᾶγρ. δΌ αἱ. τ.) Οοπηρί. 
ΑΙά, -Ἑ καὶ καταράσομαι ἄντην 87, 310. καὶ ἐκ ἔςαι] α καὶ Οοπιρὶ. 
ἐν ὑμῖν] αὶ εν ὅ, 68, 879 91, 97, 1479 (228. δἀάϊι, ἔργα 11π.} 310. ΑἸά. 
ὅτι ὑμεῖς δις. 4 ἢπ. οοπ.} α 68. ΑΙά. εἰς τὴν καρδίαν ὑμῶν 9] ἐπὶ 

καρδιας ὑμῶν 42, ζ1, 62, οΚ, 1475 18ς, 238. εν τῶις καρδιαις ὑμῶν 
23. επὶ καρδιαῖς ὑμῶν 36. επι τὴν καρδιαν ὑμῶν 42, 233. ἔπι τας 
καρδιας ὑμῶν ϑ6. Ἔ τὰ δεναι ϑοξαν, τῶ ὀνομᾶτι μὲ (νἱάε ωρτ8) 230. 

ἐπὶ καρδίαν ὑμῶν Οοἴηρὶ. εἰς τὰς καρδίας ὑμῶν 8ῖ4ν. Μοίᾳ. 
11. Ἰδὰ ἐγὼ] Ργατηϊττ. οτι 68. ΑἸ. ἀφορίζω ὑμῖν) αφοριω ὕμιν 

40. ἀφορίσω ὑμῖν Αται. Μ8. Ατηη. Εά. ογηπες Οοάϊΐοες δευρὶ. τὸν 
ὦμον] τον νομον (ἰηίεγ, 1ἴπ. 80 8]. τι. ἄς; ὕγεν τον σπτορον) τοό. καὶ 
σκορπιὼ] και σκοπιω (6) 23. καὶ διασκορπίω 42)340. ἔνυςρον 15} 
ἴυργα (οτρῖ. δὉ αἱ. π|. τὸ κοπρὸν τού. ενυγρῶ 130, 311. 5΄ῖἀν. ἔν- 

υρρον ἐπὶ τὸ πρόσωπα ὑμῶν) ΤΙ. ἔνυςρον 4“. δες. δὰ ἔπ. οοπι. {64.} 
ν 240. ἔνυςρον ἑορτῶν ὑμῶν} α 26. ἑορτῶν ὑμῶν] ἑορτῆς ὑμῶν 1Π], 

ΝΙΙ, ΧΙ], 62, 86, τού, 1479 198, 233. καὶ λήψομαι ὑμᾶς] καὶ 

ληψωμαι ὑμᾶς 26. εἰς τὸ αὐτό] ἐπι τὸ αὐτο 11], 40, 42, τού. εἰς 
ἄντο 1λ40, 311. 

ΙΝ. διότι Ἐγὼ] -᾿ Κυριος ΧΙ], 22,26, 36, 43,49, 62, 86, ος, τού, 
147. 18ς, 238. ΑΙεχ. δῖαν. οτι ἔγω 23. εἰ ἐγὼ Ατπι. Εά. ἐξαπ- 
ἐγαλχα. ἐξαπερειλω 40, 43, 62, 86, 14). τῇ εἶναι] τα εἰδεναι τοῦ, 
τὴν διαϑήχην μον} αὶ τῆν 9.» 248, 310,311. Λευίτας] τροσκειμενες 
86. τηᾶγρ. 

Υ. . διαϑήκη μοι] λββοῦ 311. ἦν μετ᾽ αὐτα] ἤ ἣν δι' αὐτὰ 130, 
311. ἣ ἦν μετ᾽ αὐτῷ Ατπι. Μ8. Απη. Ἐ4. καὶ ἔδωκα---φοξεῖσϑαί 
με] εἰ ἀεάϊ εἰ εἰηπογόπι, μὲ ἐἰππετεὶ σις ἘΠετοθ. ἐν φόξδῳ] α ἐν 22, 23, 

36, ει, ό2, 68, 86, 87, οι, 07,» 130, 147) 228,38, 210, 3211. ΟΟΠΙΡΙ. 

ΑΙα. φοθον 94» 114, τ18ς. φοξεῖσθαί με] φοξεισϑε με ος, ιϑς. 
καὶ ἀπὸ ὃς. τὰ ἤη. σοηλ. ] εἰ ὦ γαεὶς ποριὶπὶς σμσὶ ζογναϊαγεῖ. Ἐετου. 

ὀνόμωτός μον] ργατηϊῖ. τῷ ΑἸεχ. ςέλλεσϑαι αὐτόν] συςελλεσϑαι 
ἄντον 40. ςελλεσϑαι αὐτὴν τοῦ. 

ΝΙ. Νόμος ἀληϑείας ἦν] α ἦν 23. νομος ἦν ἀληϑειας 40. ἐν τῷ 
εύματι αὐτῷ} αὶ τῳ 40. ἐν χείλεσιν αὐτῇ} εν τοις χείλεσιν αὐτα ΧΙ, 
23, 36, 42, 49. Οομρρὶ. ἐν εἰρήνῃ κατευϑύνων] ἐν εἰρήνῃ καὶ εὐθύτητι 
Ἀπ. Μ5. πῇ. Ἐὰά. καὶ πολλὲς ἐπέξρεψεν} καὶ πολλες απεςρέψεν 
22) 26, 36, 40, 42, ξῖ, ος, τού, 147, ι8ς, (228. εχ σοττ. 80 αἷ. τη.) 
238, 240, 310, 311. (ιρῖ. Αγην. Μ8. Αι. Ἐὰ, ϑῖἷαν. Οἴἶτος. 

ΝἼ. Ῥεείξ τοῖαπι σοπητοα 24ο. Ὅτι χείλη] χείλη γῶρ Οομῇίι, 
Ἀροΐξ. 110. 11. οαρ. 28. γνῶσι» κρίσιν 42. Ομιγίοίι. ν. 4ος. Ογηῖ!. 
ΑΙεχ. 1. Ραχέ. ἷ. Ρ. 168. εἰ 4]. Ῥιόοορ, ἴῃ (δὲ. ΝΊο. ἴοτι. ἱϊ. Ρ. 1.8. χαὶ 
νόμιον---ςόμωτος αὐτὰ} καὶ ἐκ ςόματος αὐτὶ ζητησῶσι δικαιοσύνην 
Ομιγίος. Ἰοο. οἷ. ἐκζητήσουσιν] ἐκζητήσω Ατηι. ΕποΒοῖορ. ϑίαν. 
Οἷἶτορ. ἐκ σόματος αὐτῇ] εκ τα φόματος αὐτῇ 22, 36, ξςτ,ος, τϑς, 
238. (οπῇις. Ἀροῖ. 1. οἷ. ἐκ ξύματος αὐτῶν Ρτοοορ. ἴῃ (δῖ. Νίς. 
Ἰ. οἷ, διότι ἄγίελος] οτι αγίελος 22, 36, 40, ςι, 62, 68, 86, 87,01, 

93. 97. 147. 18ς,) 228, 2328, 310, 311. ΑΙὰ, ΟΒιγίοῖς. 1, οἶς, 
ΨΙΠ]. ἐκ τῆς δδ5} απὸ τῆς οδβ 23. -Ἐ μου 42, ξι, 240. δε οἱά 

"πεα Ἡϊετου. καὶ ἠσϑενήσατε πολλὲς] καὶ πολλὲς ἡσϑενησατε ΧΠ, 
46, τοό, το8, 233. Αἰεχ. ἐν νόμῳ] -- μου 22, 36, ςτ, (228. {Ὀρεὲ 
115.) 238, 240. ἀπὸ νόμε δῖαν. Οἴἶτορ. διεφϑείρατε] καὶ διεφϑειρα 
11. ργαιῃῖ. καὶ ΝΙΙ, 26, 40, 1οό. Αἰεχ. Αττ. Νῖ5, Αππῃ. ἘΔ. ϑ8ίαν, 
Οἴτορ. τὴν διαϑήκην] - μου 91. τῷ Λευὶ] α τὸ 40, οἵ. 

1Χ, ἐξεδενωμένους εἰς ἐξεδένωμα δῖαν. Οἶτορ. καὶ ὠπεῤῥιμμέ. 
νους] καὶ τταρερριμμένους ΝἿΙ, ο1,) 97, 228, 310. χαὶ τυαρειμενους 
ΧΙ], (62. ἴοτ. τταρημενους) 86, ος, 130, 147, 185, 311) (Οπλρί. καὶ 

τοαρεριριμμενους (Π6) 87. δἰ ἐἱὶ ἡβοίμιον Ηϊεοθ. ἐκ ἐφυλάξασϑε] εκ 
ἐφυλαξατε Ν]], 26, 36, ξτ, 238. οὐ φυλασσεσϑε 68. οὐ φυλάξα- 
σϑε ΑΙά, τρόσωπα] τροσωπὸν 428. (ΟΠΡΪ. 

Χ. Οὐχὶ---μῶν 151 ροηΐε ροίξ ἐχτισεν ὑμᾶς ΜΙ, ΣΙ], 22, 23, 
46, 16, τς, 62, 68, 86, 959} 1οό, 114, 147, τ8ς, τοϑ, 233, 538. Οθοτς, 

δίαν. Οὗτος. ἐχὶ Θεὸς εἷς ἔκτισεν ἡμᾶς; ἐχὶ τατὴρ εἷς πάντων 

ἡμῶν ΑΙεχ. Ογή. ΑἸοχ. νἷ. ρα. 1. Ρ. 86. ἐχ εἷς Θεὸς ἔκτισιν ἡμᾶς; 
ἐχ, εἷς πατὴρ πάντων ἡμῶν; ̓ επαῖ. δάίοτ. Ἐρι. «ἡ ΡΒΡρ. δ. 2. ἐχὶ 
Θεὸς ἴχτισεν ἡ ἡμᾶς, καὶ πατὴρ ττάντων ἡμῶν" ἐξι; Οήρεη. ἑ, ϑ8όρ. ἐχὶ 
Θεὸς εἴς ἔκτισεν ὑμᾶς; ἐχὶ πάντων ὑμῶν εἷς πατήρ; Αἴΐδη. ἷ. 417. 
ἐχὶ Θεὸς ἐς ἔκτισεν ὑμᾶς, καὶ πατὴρ εἷς τσάντων ἡμῶν; : Οἰπτο: 
νἹ], 200. ἐχὶ Θεὸς εἷς} εχ! ὁ Θεὸς 130, 311. 5χ! ὁ Θεὸς εἷς 33. 

τί ὅτι ἐγκατελίπετε} τι οτι εγκατελειπατε 23) 26, τοῦ. τι ἐγκατε- 
λείπετε (οτι ροῖελ βἀάῖ:) 49. τι οτι ἐγκατελσπετε 433. τί ἵ ὅτι ἐγ- 
κατελίπατε ΑἸά. κα ὅτι Ογη!!. ΑΙαχ. ἰοο. εἶς, τί ἐὰν ἐγκαταλίπετε 

ϑίδν. Οἶτογ. τῇ βεδηλῶσα!} α τε “6. τὴν διαϑήκην] ῥγαεπιϊτῖ. καὶ 
87, 91, 97, 228. τῶν ττατέρων] κα τού. 

ΧΙ. ᾿Εγκατελείφϑ Ἰόδας] ργαπηεῖ, καὶ 87,91. καὶ βδέλνγμα) 

κᾶν 130,311. καὶ βδέλυγμα ἐγένετο} βδέλυροι εἰῤγάσαντο Ἀπ. 
Μ8. βϑέλυρος εἰργάσατο Ατηγ. Εά. διότι ἐδεδήλωσεν] στι εξεδηλῶ- 

σεν 91, 97, 130, 331) 310. ᾿ς τὰ Σ ἁγια---ἡγάπησε] τὰς ἀγιοσύνας Ευ- 

ρίου ἐν χειρὶ τότων ὃς ἦγάπησε Αται Μ3. στην. Ἐά. καὶ ἐπετηδ. εἰς 

ϑεὰς ἀλλοτρίας} καὶ ἀρχὴ ἡ ϑεῶν ὠλλοτρίων 8ϊῖλν. Οἴἶγορ. ἐδ αὐὐἰλπηοοη 

εἶδος αἰΐεπος. Ἡΐοτοθ. εἰς ϑεὲς ὠλλοτρίες] ἐπι ϑὲας ἀλλοτρίους 40, 
452. (ουρρὶ. πες 

ΧΙ]. ᾿Εξολοθϑρεύσει) ἀ ὑβετάαι! Ἡΐϊετοι. ἕως καὶ ταπεινω ΘῈ} ἑῶς; 
ἂν και ταπεινωθὴ 22, 36, ς1) 62, 8), 95.997, 147, 18ς, 228, 238, 3510. 
ΑΙΔ4. ἅς, ἤπε και, 42. Οσιηρὶ. ἀἴοπες εχίμτ δείεν Ἐϊεῖοι. ω σχηνῶ- 

μάτων] ἐνεχεν σκηνωματων 87. (91. οοττ. 8 4]. πὶ. εκ.) χαὶ ἐκ προῦ- 

αγόντων] καὶ ἐκ τροσαγαγοντων 26. Αἰεχ. τῷ ᾧ Κυρίῳ] λτῷ 42,51) 

ιοό, 31τι. ᾿ 240. μΆθεῖ τῷ ἴῃ οἤδγ. τ]. ΑἸεχ. Θεῷ δῖαν. ΟΥἶΟΣ. 

ΧΠΠ. ἃ ἔμισεν] α ἃ (ροῆεα δαάϊε. τη. ες.) 22. ᾿ἐποιεῖτε] εποι- 

σατε 42, 91; 979 228, 310. ΑΙά. δάκρυσι] ργεπιτξ. ἐν 23) 46, 43. 

Ομγίο. νὶ. 444. νἱ!. Βοὅ, τὸ ϑυσιας. Κυρίου] το ϑυσιας. Ἄνριω 
310. τὸ ϑυσιας. μου Ομιγίοξ. Ι. εἶ. Απη. Μ5. Αστὰ. ΕἘά. χαι 

χλαυϑμῷ] καὶ ἐν κλαυϑμω 42. ἐν κλαυϑμὼ ΟΟΠΡΡΙΪ. ἐκ κόπων] ἐχ- 

ΚΕΦ, πὶ 
τὴν εὐλογίαν ὑμῶν, χαὶ οὐκ ἔςαι ἐν ὑμῖν, ὅτι ὑμεῖς οὐ τίϑεσϑε εἰς τὴν Ἄς ἵαν ὑμῶν. δὰ ἐγὼ 5. 

10. 

11. 

12. 

13. 



ΜΑΛΔΑΧΊΙᾺΑ Σ. 
ΚΕΦ. 1. 

14. 

Ι δ. 

16. 

τὰ 

σίαν, ἢ λαξεῖν δεκτὸν ἐχ τῶν χειρῶν. ὑμῶν : Καὶ εἴτανε, ἽἝνεχεν τίνος ; ὅτι Κύριος διεμαῤτύρατο 
ἀναμέσον σου, χαὶ ἀναμέσον γυνοιχὸς νεότητός σου, ἣν ἐγκατέλιπες, καὶ αὕτη χοινωγός σου, Καὶ 
γυνὴ διαϑήκης σου. Καὶ ὀΐ καλὸν ἐποίησε ; χαὶ ὑπόλειμμα πνεύματος αὐτα' χαὶ εἴπατε, Τί 
ἄλλο ἢ σπέρμα ζητεῖ ὁ ὃ Θεύς; χαὶ φυλάξασθε ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, χαὶ γυναῖχα γεύτητύς σοῦ 
μὴ ἐγχαταλίπηζ᾽ ᾿Αλλὰ ἐὰν μισήσας ἐξαποςείλῃς, λέγει Κύριος, ὁ Θεὸς τῷ Ἰσραῆλ, χαὶ χα-- 
λύψει ἀσέξεια ἐπὶ τὰ ἐγθυμήματά σα, λέγει Κύριος παντοχράτωρ' χαὶ φυλάξασϑε ἐν τῷ πγοῦς 
ματι ὑμῶν, καὶ ὃ μὴ ἐγκαταλίπητε Οἱ παροξύναντες τὸν Θεὸν ἐν τοῖς λόγοις. ὑμῶν" χαὶ εἴπατε, 
Ἔν τίνι παρωξύναμεν αὐτόν; ἔν τῷ λέγειν ὑμᾶρ, Πὰς ποιῶν πονηρὸν, χαλὸν ἐνώπιον Κυρίε, χαὶ 
ἐν αὐτοῖς αὐτὸς εὐδόχησε, χαὶ ὧΒ ἐςιν ὁ Θεὸς τῆς δικαιοσύνης : 

ἸΔΟΥ͂ ΓΕ τὸν ἀχίλὸ μου, καὶ ἐπιδλέψεται ὁδὸν πρὸ πρροσώπε μ8, χαὶ ἐξαίφνης ἥξει 

εἰς τὸν γαὸν ἑαυτῇ Κύριος, ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε, χαὶ ὁ ἄγ[ελος τῆς διαϑήχης, ὃ ὃν ὑμεῖς ϑέλετε" ἰδὲ 

ἔρχεται, λέγει Κύριος τταητοχράτωρ, Καὶ τίς ὑπομενεῖ ἡμέραν εἰσόδου αὐτϑ: ἢ τίς ὑπόςήσεταὶι 

ἐγ τῇ ὀπ]ασίᾳ αὐτϑ, διότι αὐτὸς εἰσπορεύεται ὡς πῦρ χωνευτηρία, καὶ ὡς ποιὰ ᾿χλυνόντων. Κα- 

κοπίων ΝἿΙ, 68. ΑΙά. ἔτι ἄξιον] στι αξιον Ψ1Ι]. ργειπηήει, εἰ 22. 
(ΑΙεκ. πιὸ Χ 'π ομβαταές. πιϊμοσε.) εἰ ἄξιον ΟΠ τγίοίξ, ᾿}. 2ο6. ἕτι 
ἄξιον---ϑυσίαν] καὶ εἰ ἄξιόν τι ἢ ἔτι ἐπιξλέψαι εἰς ϑυσίας ὑμῶν Ατγηι. 
Μϑ8. Ατη. Ἑά. ἐπιδλέψαι] ἐπιξλέπειν Οοταρὶ. εἰς ϑυσίαν] - νμὼν 
22, 42, κι, 86, ο(5 114; 147) τϑς, (248. ἔιρτα ἔπ.) ΟΠ εγίο. 1. οἷς. 
δίλν. - ἡμὼν 62. δεκτὸν] δέκατον 4τ1. ἐκ τῶν χεῖρων { 
εἰρκτῶν (ΕΗ) χειρων ἡμῶν 62. 

ΧΙΨΝ. Ἕνεκεν τίνος} ἐνεκα τινος Χ]]Ι, 26, 40. ΑΙοκχ. Ευριε ἐνεκὰ 

τινος τοῦ. ὅτι Κύριος] ὁ ὁ Κυριος Ὴ, 40, 49. το. κοτι 23. ὃ δὲ 
Κύριος 26. οτι ὁ Κυριος 233. διδεῖ ὅτι ἴῃ οπαγδέξ. τηΐπ. ΑἸεχ. δὲ- 
ἐμαρτύρατο]) διεμαρτύρετο 411. ἔϑηχε διαϑήκην Ατπι. Μ8. Αττ. Ἐά. 
ἣν ἐγκατέλιπες] ἣν ἐγχατελεῖπας 26. ἣν συ ἐγκατελοιπες ό2. ἣν συ 
εἐγκάτελιπες 86, 147. ἣν ἐγκατελιπας τοῦ. καὶ αὕτη] καὶ αντοι 
ό2. καὶ αὕτη ὅτε. δὰ ἔπ. οοπι.] ὅτι αὕτη κοινωνὸς βιξ σε, καὶ ὑπό- 
λειμμα τνεύματός σου. (οπίξε, Αροΐξ. "10. νἱ, ς. 14. καὶ γυνὴ δια- 
ϑήκχης σοὺ] α 23. και ἡ γυνὴ διαϑηκὴς σοὺ ὅ2Ζ. διαθήκης σου--- 
ἐποίησε ἴῃ οοπι. ἴ64.] διαϑήκης σε, καὶ ἐγκατάλειμμα πνεύματός σε, 
καὶ ἐκ ἄλλος ἐποίησεν. ΟἸ γγίΟΙΣ. 1. οἶς. (ΟἿ. χὶ. 420.) 

ΧΥ. Καὶ οὐ καλὸν] και αὶ καλλως (Π0) ΝΠ]. καὶ καὶ καλλος ΧΙ], 
22; 1», 62,147, 233, 240. καὶ δκ ἀλλὼς 23) 40, τού. χᾶ! ξκ ἀλλος 

46, 36, 42, 49, 91, 95. 97» 120, 1τϑς, 228, 218, 220. (οτηρὶ. ΑΙεχ. 

καὶ οὐ καλος 86, 87. καὶ ἐγὼ ἐποίησα, καὶ ἐκ ἄλλος Οους. Αροῖ. 
Ι, εἶ. καὶ ἐκ ἄλλός τις Απῃ. Μ5. Αττη. Ἐά. εἰ πον αἰδις Ἡϊετγοη. 

καὶ ὑπόλειμμα] κα καὶ (49. ροῆεα «ἀάϊι.) δῖαν. Οἷἶτορ. τουνεύματος 
αὐτῷ] τονευματος σου 25, 36, ςτ, 62, (86. τπᾶγε.) οὗ, 147, ιϑς, (»28. 
εχ οοττ. 8Ὁ 8]. πη.) 238, 240. δῖαν. Οὗτος τυνεύματος αὐτῷ ΑἸεχ. 
τί ἄλλο] ατι8ό. ἢ ἢ σπέρμα] Ργαπηΐ. αλλ 1], ΧΙ. Οοπρ. ἢ 
σπέρμα ζητεῖ ὃ ὁ Θεὸς] ζητει ὁ Θεος ἢ σπέρμα 22, 36, ς1, 62, 8ό, ος, 

114, 1477. 18ς, 238... ζητεῖ ὁ Θεὸς] ζητεῖ Κύριος Οροτξ. καὶ φυ- 
λάξασϑε ἐν] μὲς ἀεβηῖς Οοάεχ ΝῚ]. καὶ φυλαξεσϑε ἐν 26. κ ἐν 62, 
86, 147. 

πνεύματί σου Οομᾶι. Αροΐϊ Ι. εἶς. (ΟΥ 11. νἱ. ς. 29.) μὴ ἐγκατα- 
λίπης] μὴ ἐγκαταλειπὴς 26, 233. Θυδῖμι: Τπεούογ. Μορίπείε. ἰπ Οαϊ. 
Νῖ΄ο. του. 1. Ρ. 1032. | 

ΧΥῚ. ᾿Αλλ᾽ ἐὰν---ἰνϑυμήματά ὙΠ ἐὰν δὲ μισήσας ἐξαποςείλῃς, 
ἀσίδεια καλύψει τὰ ἐνθυμήματα σε. ὙΠεοάοτ. Μορδιεῖ. 1. οἷς. μι- 
σήσας ἔξαποςείλης] μισησης ἐζαπορειλον (ΧΙ]. εχ οοττ.) 22, 42, 1); 
(62. ἴον. μησεισης) (86. πηαγρ.) 95. 147, 1τ8ς, 238. Οοτηρ!. μισήσας 
εξαπορελεις 26. -ἰ αὐτὴν ϑ8ῖαν. ἀἰπιίνίε ἐαπα Ἡϊετοθ. ὁ Θεὸς] 
Ῥτγαταϊτῖ, ὁ Θεὸς ὁ τταντοκρατωρ 46. (86. τηᾶγρ. υἱ Ε4.) -Ἑ ταντο- 
κρατωρ Θεὸς τοό. - ὁ ταντοχράτωρ Θεὸς ΑΙεχ. τ Ἰσραὴλ] ατὸ 

46, 40, 49, (86. «ἀΐοτῖρε. τιατρ.) τού. Οοπηρὶ. Α]οχ. καὶ καλύψει: 
α καὶ 23,36, 36, ςτν 62, (86. πιατξ.) 147. 238. Οοπηρὶ. αποκαλυψει 
ος, τϑς. Ἀπ. Μϑ. Ατην. Ἐ4. καὶ καλυψη εχ οοῖτ. 310. καὶ κα- 
λύψει--ἐνϑυμ. σου] οῥετγὶο" ἐπηρείας ἐορ !αίοπές πᾶς Ἡϊετοη. καλύψει 

Κύριος ἀσεξείας τὰ ὶ ἐνθυμήματα ὑμῶν ϑΙαν. Οἴτορ. ἀσέξεια } ασε- 

ἔειαν τοό, 239. αἀσεξείας 130,311. ἐπὶ τὰ ἐνθυμήματά σου] ἐπι 

χα ἐνϑυμήματα ὑμῶν 22, 36, 51, 62, 86, 147» 238. ἤς, οὔ Ὁ ἐπὶ, 

9ς. ι8ὃς. ῆς, οὑπὶ ἡμῶν ὕΧῸ ὑμῶν, 240. ἐπὶ τὰ ἐνδύματα σου Αἴεχ. 

Θεοῖς. τὰ ὶ ἐνῚθυμήρατά σε τῶι. Μ8. πη. Ἑά. ϑ8αν. Μοίᾳ. παν- 

τοχράτωρ] ὁ ὃ Θεος ὃ τταντοκρατωρ 87, 97, 228. ΡγαπΉῖτ, ὁ Θεος 410. 

ΑΙΠ. καὶ φυλάξασϑε] και ἐἠφυλάξισυε 40, τοό. ἐν τῷ πνεύματι 

καὶ φυλάξασϑε ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν] κα 240. φυλάξῃ τῷ 

ὑμῶν) τῷ 26. καὶ οὐ μὴ] α οὐ 26, ε1, 62, 86, ος, 147, τϑς, 238. 
ἐγκαταλίπητε] -Ἐ τὴν συνθηχὴν 22, 36, ςι, ὅ2, 86, 114, 147, 238. 
Ὲ διαϑήκην ος, τι8ς. ἐγκαταλέρτητε 433. 

ΧΨΊΙ. Οἱ ταροξύναντες] οἱ τταροξυνοντες χὅ, 36, 40, 42, 40, 1, 
ὅα, 86, οἵ, 9, 97. τοῦ, 120, 147, 184, 228, 238, 210, 211. ΑΪεχ. 

ΟἸειη. ΑἸεχ. Ρ. 529. αὐ 114. ἑαὶ οἱ τοαροξύνοντες ΟΠ γί. ἴ, φδό. 
τὸν Θεὸν] τον Κυριον 91, 97, 128, 310. ΔΙά, ΓΙ νγίοί 1. εἶς, ΟΘεογρ. 
ἐν τοῖς λόγοις ὑμῶν] α ἐν ΟἸεπ). ΑἸεχ. 1. οἷ. τταρωξύναμεν αὐτὸν] 
α ἄντον 26,40, τοό, 233. ΑἸεχ. Θεοῦρ. τυαρωξυνᾶμεν σε 87,01, 228, 
310. ΑΙά. τααροξυνομεν σε 97. φγονοεαυΐπες ἰε ἢ Ἡϊετοη. ἐν τῷ λέ- 

γεῖιν ὑμᾶς] ἐν τῷ λαλεῖν ὑμας 87. (228. ΤΌΡΙᾺ ταίαγ.)} εν τῷ λαξειν 
υμας 97. ΑἸ4, εν τω λαὼ ὑμῶν 310. διότε εἴπατε Οεοτρ. 8|αν. Οἴτορ.. 

Πᾶς ποιῶν] πᾶς ὁ ποιῶν ΟἸεη,. ΑἸοχ. 1. εἰς, ᾿σονηρὸν) πονηρὰ οξ, 

18ς. Ργρηϊ. τὸ 14). καλὸν] κάλος 62, Βό, 147, 233. ΟΟὨΡΙ, 
Ομγίοῇ. 1. οἷ. καὶ καλος (σοῖτ. δῷ ἃ]. πὶ. υὐ ἴπ Εἀ.) τοό. ἀγαϑὸς 
ΟἸε. ΑΙοχ. 1. οἰ, καλὸν δοκεῖ Ατηι. Μ5. Αττῇ. Ἐά. αὐτὸς εὐδό- 

κῆσε] τ. 23. αὕτος Ὀὶ5 οπρί. 8)γ. αὐτὸς εὐδοκὴ (εχ σογτ, ἀδ 8]. π᾿.) 
τού. α αὐτὸς ΟἸσηι. ΔΙοχ. 1. οἴ. καὶ τῷ ἐς] εἰ τσ ἐγὶν (δχ οοσίν 

δὺ 4]. τη.) τοῦ. : 

1. ᾿Ιδὲ ἐξαποςέλλω] ιδᾷ ἐγὼ εἐξαποφελλω ΧΙ], 22, 23, 36, ςτ, 86, 
1οό, 233.) 238. Οοτρὶ. ΑΙεχ. Ὁ γγίοίς. νὴἱ, 42. Ογτ!!. ΑἸεχ. ν. το. 

Ἄπη. Μ858. Αγηϊ. ΕἘά. ιδου ἐγω εξαποςελω 26, 40, 42, 62, 9ζ, 147» 
ιϑς. ἰδὲ εγω ἀπογελλω 49. Οἤρεη. ἷν. )ς. ιδὲ ἐξαποζελω ΟἹ, 9“» 
228, 3210. ΑἸἹά, ἰδὲ ἐγὼ ἀποςελῶ Οτερ. ΝΥΠ; 11. 462. τὸν ἄγ[ελόν 
με] Ἔ τρὸ τροσώπε σε Οήρεη. ΟΥΠ}}. ΑἸεχ. 1. εἶϊ. χαὶ ὶ ἐπιδλεψε- 
ται] καὶ ἐπιδλεψετε 86. και εἐπιδλεψαι τού. ὅς!ς ἑτοιμάσει Οουηρῖ. 
καὶ ἑτοιμάσει Οτερ. Νγῇ: Ἰ. οἷξ. »γαραγαδὲϊ Ηΐετοη. καὶ ἐπιδλέψε- 
ται---ροσώπου μου] ὃς κατασκευάσει τὴν ὅδόν σε ἔμπροσϑιν σε Οἡ- 
ρεῃ. ἷν. 83. ((Γ, ἰν. τ2ς, τ26.} Ογπῖ!. ΑἸεχ. 1. οἰ, πρὸ προσώπου 
μ8]} α προ οἵ, 97. (228. δἀάϊε, αὖ αἱ. πι.) καὶ ἐξαίφνης] ὅτι ἐξαίφνης 
Ογη!]!. ΑἸεκ. 1. Ρατῖ. 1. Ρ.: όο. ἰξαίφνης ἥξει ϑέλετε] ταχὺ ἥξει ὃ 
Κύριος εἷς τὸν ναὸν αὖτξ, καὶ ὃ ἅγιος ὃν ὑμεῖς προσδοκᾶτε ΟἸΙεπι. 

Άοπι. ἘρΡ. 84 Οοτίητῃ. ξ. 22. εἰς τὸν ναὸν ἑαυτΕ} αὶ εαντὰ (πηατρ.. δά- 
ἴοτ. αὐτο ΧΠ. εἰς τὸν νᾶον αὐτῷ 23,26, 42,40, 87,91, 97, τού, 130, 

228, 233, 310, 211. Οομηρὶ. Αἰεχ. Ὀιάγπ, ἀς Τηη. Ρ. 36. Ογηῖ!, 
ΑΙεχ. 1. οἷς, ὃν ὑμεῖς φητεῖτε! α 240. ὃν ὑμεῖς ϑέλετε Αταν. Επ- 
Ἄ“δοΐορ. καὶ ὁ ἄγϊελος τῆς δια.) εἰ αηρεῖας ἐωβἐεα Ἡϊείοπ. τῆς 

διαϑήκης} τῆς δικαιοσυνης Ζ6. -Ἑ αὐτῇ 222. ὃν ὑμεῖς ϑέλετε] ὃν 

ὑμεῖς βλέπετε 68. ὃν ὑμεῖς ζητεῖτε Ατπι. Ευομοῖοσ. ἰδὲ ἔρχεται 
δχο. τὰ πη, σοη1.] ἰδὲ ἔρχεται Κύριος Ῥἰάγπι. ἀς Τιΐη. . οἷξ. 

11. ὑπομενεῖ ὑπομένει τού. ἢ τίς ὑποςήσεται) καὶ τις υποςησε- 

τῶι 42. Αἴεχ. καῇ 130, 311. ϑιότι αὐτὸς] οτι αὐτὸς 452. ΟΥΠ1}. 

ΑἸεχ. ἱ. ρατῖ. ἱ. Ῥ. ς 5). ἰϑοὺ Κύριος Οήρεη. '. όςο. εἰσπορεύεται] 
εἰσπορευσετῶι 42. Απη. Μ5. Αττη. ἘΔ. εἰσελευσεται (πηᾶγρ. τῦο- 

ρευεται) 86.0 καὶ ὡς ποιὼ] καὶ ὡς τοὰ ΧΙΪ, 22, 23,.26, 36, 40. 

. 42, 40, ε1, 62, 68, 86, 87, Ο1, 94. 97, τού, 130, 147», 18ς, 228, 238, 

239, 310, 311. Οὐπρῖ. ΑἸά4, Οἡρεπ. Ογγ}}. ΑἸεκ. Ιου. οἶς, ΒΑ]. Μ. 

ῖ. 421. 

1Π. Καϑιεῖται] ργρτηῖττ. καὶ ΧΙ], 26, 36, 42,40, 51, 62, 8ό, 87, 
93. 97. τού, 130, 147, 18ς, 228, 233) 238, 310, 111. (γρ]. ΑἸα. 
Αἰεχ. Οήρεη. 1. οἶς. (ΟἿ. 1.. 103.) Αἴμαη. 1. 863. ΒΑΠ]. Μ. 1. εἶς, Ογ- 



ΜΑΛΑΧΊΙΑΣ.: 

ϑιιεἴται χωνεύων χαὶ χαϑαρίζων ὡς τὸ ἀργύριον, χαὶ ὡς τὸ χρυσίον, χαὶ χαϑαρίσει τὲς υἱὲς Λευὶ, 

χαὶ χεεῖ αὐτὰς ὥσπερ τὸ χρυσίον χαὶ τὸ ἀργύριον" χαὶ ἔσονται τῷ Κυρίῳ «προσάγοντες ϑυσίαν 
ἐν δικαιοσύνη. Καὶ ἀρέσει τῷ Κυρίῳ ϑυσία ᾿Ιούδα καὶ Ἱερουσαλὴμ, καϑὼς αἱ ἡμέραι τοῦ αἱ. 

ὥνος, χαὶ χαϑὼς τὰ ἔτη τὰ ἔμπροσϑεν. Καὶ προσάξω πρὸς ὑμᾶς ἐν χρίσει, χαὶ ἔσομαι μάρτυς 

ταχὺς ἐπὶ τὰς φαρμακὲς, καὶ ἐπὶ τὰς μοιχαλίδας, καὶ ἐπὶ τοὺς ὀμνύοντας τῷ ὀνόματί μου ἐπὶ 

ψεύδει, καὶ ἐπὶ τοὺς ἀποςερᾶντας μισϑὸν μισϑωτβδ, χαὶ τοὺς χαταδυναςεύοντας χήραν, καὶ τοὺς 

χονδυλίξοντας ὀρφανᾶς, χαὶ τὲς ἐχκλίνοντας χρίσιν προσηλύτου, χαὶ τὸς μὴ φοξεμένες με; λέγει 

Κύριος ππαντοχράτωρ. Διότι ἐγὼ Κύριος ὁ Θεὸς ὑμῶν, καὶ ἐκ ἡλλοίωμαι" χαὶ ὑμεῖς οἱ υἱοὶ Ἰα- 

χὼξ ἐκ ἀπέχεσθε ᾿Απὸ τῶν ἀδικιῶν τῶν πτατέρων ὑμῶν, ἐξεχλίγατε νόμιμά μου, χαὶ οὐχ ἐφυλά- 

ξασϑε. Ἐπσιςρέψατε πρὸς μὲ, χαὶ ἐπιςραφήσομαι “«ρὸς ὑμᾶς, λέγει Κύριος τταντοχράτωρ' ἘΞ 

εἴπατε, Ἔν τίνι ἐπιςρέψομεν; Μήτι πτερνιεῖ ἄνθρωπος Θεύν; διότι ὑμεῖς ππτερνίζετέ με" χαὶ 

ἐρεῖτε, Ἐν τίνι ἐπ]ερνίσαμέν σε; ὅτι τὰ ἐπιδέχατα, καὶ αἱ ἀπαρχαὶ μεθ᾽ ὑμῶν εἶσι. Καὶ ἀπὸ- 

᾿ ἔλέποντες ὑμεῖς ἀποβλέπετε, χαὶ ἐμὲ ὑμεῖς ππτερνίζετε. Τὸ ἔτος συνετελέσθη, χαὶ εἰσηνέγκατε 
᾿ ᾽’ὔ 9 ’ 9 ΝΣ Ἁ, ᾺΨν 

πάντα τὰ ἐκφύρια εἰς τῆς. ϑησαυρᾶς, χαὶ ἐξα! 

ΣἾ]]. ΑΙεχ. ἢ. γ6). Ατπι. Μ8. Απῃ. ἘΔ. στρ. 814ν. εἰ (ἀεὐλ! Ἠϊετοῃ. 

“χωνεύων Ἑ καὶ καϑαγιαζων 239. καὶ καϑαρίζων] α ὁὅ8, ὡς τὸ 

ἀργύριον] ὡς το χρυσιον 228, 310. Θδοτξ. ὥσπερ τὸ ἀργύριον (οπηρΙ. 

καὶ ὡς τὸ χρυσίον] κα ὡς 22, 36, 42, 51) 68, ος, 97, 18ς, 238. ΑἸά. 

Οὐρεη. 1. οἶξ. α 23.233. ΟοπΊρί. καὶ ὡς τὸ ἀργύριον 228. κῶι τὸ 
Ἁ ’ . ᾿Ὶ ᾽’ὔ 

ἀργύριον 310. Θεοῦρ. καὶ χρυσίον Αἴδδη. 1. εἰς. καὶ καϑαρίσει) 

καὶ καϑαριει ΧΙ], 22, 26, 36, 40,42, 49, 51) ὅς, 86, ος, 147) 18ς,238. 

Οομρί. καὶ καϑαρίσει---καὶ τὸ ἀργύριον] α οὐπὶ ἰηεγπιοά, 240. 

καὶ χεεῖ αὐτὲς] καὶ ἐκχεεῖ αὐτες οτγ18ς. ΟΟπλρΙ. Πδθεῖ χεεῖ ἴῃ οδδγ. 

πῆμ. Αἰεχ. καὶ χεεῖ ἐπ᾿ αὐτὸς Ογη]!. ΑἸεχ. 1. ρατῖ. 1, Ρ. ζο. κα καὶ 

Απη. Μ5. Αππη. 4. ὥσπερ τὸ χρυσίον] ὡς τὸ χρύυσιον ΧΙ], 22,323; 

46, 42, ς1,62, 86, 87,91,95. 97.147» τϑς, 228, 233, 238, 310, 311. 
ΑΙά4. ὡς τὸ ἀργυριον τοό. ΑἸεχ. καὶ τὸ ἀργύριον] καὶ ὡς τὸ αργυ- 

ριον ΧΙ], 22, 23, 42, 40, 41, 62, 86, 91, 91. 97» 147. 185, 233; 238, 

210, 311. ΑἸ4. Ογη]]. ΑἸεχ. 1. εἴτ. αὶ τὸ 36, καὶ ὡσπερ τὸ χρυσίον 

τού. ΑΙεχ. καὶ ὥσπερ τὸ ὠργύριον Οοτηρὶ. Θεογρ. ὡς τὸ ἀργύριον 
Ατηι. Μ8. Ασπι. Ἑά. καὶ ἔσονται] α καὶ Οοπιρί. ἔσονται τῷ Κυ- 
ρΐῳ προσάγοντες} ἔαι τῷ Κυρίῳ προσάγειν Αττη. Μ8. (Αττη. Ἐά. 8]. 
προσάγων.) τῷ Κυρίῳ] τω Θεω 26, 40. ϑυσίαν] ϑυσια; ΧΙ], 68,01, 
97, 228, 233,)230, 310,311. ΑἸά, Απῃ. Μ5. Απη. Ἐά. λοβίας Ἡϊετοη. 

ΙΝ. τῷ Κυρίῳ] τω Θεω 46, 40, 311. Οοπηρὶ. ΟΥΠ]]. ΑἸεχ. 1. εἰς, 
ϑυσία} Ρτϑ τη. ἡ Ογτῖ!!, ΑἸοχ. 1. οἰ, καὶ Ἱερουσαλὴμ] ἐν ἱερουσα- 

᾿λῆμ 22, ξ1) 629 68, 86, ος, 97. 114) 147, 18ς, 228, 228. ΑἸά. δῖαν. 

Οἴτορ. καὶ Ἰσραηλ 426. καὶ ϑυσία Ἱερουσαλὴμ ΟοπρΙ. καϑὼς 
αἱ ἡμέραι ὅς. δὰ ἔη. οοπι.1 α 240. καϑὼς ἐν ἡμέραις αἰωνίοις, καὶ 
καϑὼς ἐν ἔτεσι τοῖς ἔμπροσϑεν Α΄. Μ5. Α΄τη. Εἀ. μεμὲ ἀϊεδες ργὶβι- 
πἶς, εἰ βομὲ σππῖς ρτίογίδιω. Ἠϊεῖοθ. αἱ ἡμέραι) ἡ ἡμέρα ΟΥτὶ!. ΑἸεχ. 

1. εἶς, καὶ καϑὼς τὰ ἔτη] καὶ κατὰ ἔτη ΑἸά. τῶ ἔμπροσϑεν] κα τὰ 
ΑΙὰ 

Ψ. Καὶ τροσάξω] καὶ τροσελευσομαᾶι 22, 36, ξ1) 62, (86. τηᾶγρ. 
αἷω) ος, 1τ14.147, 18ς, 238. δῖαν. Οὗτορ. τροσελευσομαι γαρ΄240ο. 

καὶ τροσήξω Οοπιρί. καὶ πορεύσομαι 8ϊαν. Μοῖᾷ. πρὸς ὑμᾶς} 
α ὥρος 49. Βιαδεῖ πρὸς ἴπ ομάταξξ, πηΐποτε ΑἸεχ. καὶ ἐπὶ τ", ὅτ. δά 
βη. ςογη.] α 240. ἐπὶ τὰς φαρμακὲς] ἐπὶ τες φαρμακες 36, ει; 62, 
9.» 147. τ8ς, 311. Οοτρ!. καὶ ἐπὶ τὰς μοιχαλίϑας] καὶ ἐπὶ τὲς 
μοιχὸς ΟοπιρΙ. τῷ ὀνόματί μου] ργαρυηϊε. ἐπὶ 42. τὸ ονομᾶ μου 
τοό. ἐπὶ ψεύδει] ἐπι ψευδὴ 46, τοό. ΑΙά. , 130, 311. καὶ τοὺς 
καταδυναςεύοντας} κα τοὺς 22, 36, ξ1, 62, 87, 95, 97» 130, 147, τϑς, 
228, 238, 310, 311. (οπηρὶ. ΑΙ4ά, χήραν] χηρας (ΧΙ1. εχ σοι.) 

235 51, ὅ2, 68, 8ό, 87, 91, 95, 97. 130) 18ς, 228, 238, 230, 310, 311. 
(ουρὶ. ΑἸα. Αγηι. Μ5. Ασῃ. Ἐά. δῖαν. Οἷἶτορ. τὰς χηρας 3236. καὶ 
τὰς κονδυλ.} α τας 22, 36, ξ1, 62,01, 9ς» 975) 147. 128, 238, 210, 311. 
Οοπηρὶ. καὶ κονδαλυζοντας (0) 18ς. κονδυλίφοντας ΑἸά. 
ἐκκλίνοντας} καὶ τας κλινοντᾶς 40. 

ηλυτου ΧΙ], 233. 

᾿Ξ: 
και τὸς 

,ὔ 

κρίσιν προσηλύτου] κριμα προσ- 

ΨΊ. Διότι---ἠλλοίωμαι] ἴδετέ με ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ ἐκ ἠλλοίωμαι 
Αἴδδη. 1. 31ς. (ΟΕ 1. 347,.377. εἴ 41.) ἴδετε ἴδετε ὅτι ἐγώ εἰμι, καὶ 
οὐκ ἠλλοίωμαι ἸΠάοτ. Ῥεὶ. Ρ. 667. Ογτ!]. ΑἸοχ. ἰν. 218. (Ο  ν. 127. 

εἴ 81.) ἐγὼ---ἠλλοίωμαι] ἐγώ εἰμι, καὶ ἐκ ἠλλοίωμαι ὙΠεοάοτεῖ. ἵν. 
αν, 3. (( ἢ, ἵν. 140. ν. όὅ21. εἰ α'.) ὃ Θεὸς ὑμῶν] α 87. (οτ. δάϊΐογ. 
ἔαργα [ἴπ. 80 αἷ. πγ.) (97. δάίογ. πιᾶγρ.) 210. καὶ ἐκ ἡλλοίωμαι] καὶ 
οὐκ ἀλλιεμᾶι 40. κα καὶ Αἰὰ, ΑἸεχ. ὑμεῖς --τατέρων ὑμῶν ἴῃ ᾿οπι. 

ε ὃ ΄- 3. '; 9 -ω,. 3).᾽Ὡ͵᾿«οι͵. 9 γι 3 . ἦ 

ἡ διαρπαγὴ αὐτῇ ἐν τῳ οἰχῳ αὐτε' ἐπτςρεψατε 

{ε4.} ὑμεῖς νἱοὶ ᾿Ιακὼδ ἐκ ἐπαύσασϑε ἀπὸ κακίων ὑμῶν ἐν ἡμέραις πα- 

τέρων ὑμῶν 74.065. ΝΙΠΌ. Ρ.391. οἱ υἱοὶ Ιακὼδ] α οἱ 26, 36, 45, ςι, 

ὅ2, 917) 95, 97. 1ού, ι8ξ, 228, 233, 238, 310. (πρὶ. ΑἸεχ. 
ἀπέχεσϑε] οὐκ απεσχεσϑε 49. ΑΙεχ. 

ΨΙ1. ᾿Απὸ τῶν ἀδικιῶν] απὸ τῶν ἀμαρτίων 22) 23, 36, ςτ, ὅς, 68, 
(86. τηᾶτρ. υἱ ΕΔ.) 87, 91. 95, 97, 147. 18ς, 258, 218, 230.) 240, 310, 

3 
ουχ 

411. (ομρ]. Δ1]4. Αγ. Μ8. Αττῃ. ἘΔ, οὔλπεβ Οοάϊοε5 δεῦρ, (αν. 

τῶν ἀδικιῶν] τες ὑυμερες (βο, ρτὸ τῆς ἡμέρας) ἴαργα ἴοτ. δ 8]. τη. τού. 
ἐξεκλίνατε] ργϑπητῖ. καὶ 130, 311. ἐξεκλίνατε---ἐφυλάξασϑε] καὶ 

ἐκ ἐφυλάξασϑε τὰ ἐντάλματα μου 7αςοῦ. ΝΙΔΌ. 1. οἴ. ἐξεκλίνατε 
νόμιμά μου] ἐξεκλίνατε ἀπὸ τῶν νόμων μον 5ᾶν. Μοίᾳ. ἀἰοϊϊπαβί; ἃ 
ἐερίεἱπεῖς πιοὶς Ἠϊετοη. νόμιμά μου] ὠπὸ τῶν νομίμων μον Οὐοιρρὶ, 
οἴηπεβ (οάϊοεβ ϑεγρ. καὶ οὐκ ἐφυλάξασϑε] καὶ οὐκ ἐφυλαξατε 22, 
ξι, ὅ;, 86, 8), 95, 97, 147) 185, 448, 238, 310, 311. Οοηῃρὶ. ΑΙά, 
και οὐκ ἐφυλαξατε αὐτὰ 130, 239. Απῃ. Μ8. Ατηγ. Εά. ᾿Επιρρίψα- 
τε} ἐπιγρεψητε 26. επιγραφητε 40, τού. (πρὶ. ΑΙεχ. πρὸς μὲ] 
κα 238. λέγει Κύριος ταντοχρ.] Κύριος Ὀΐβ Τοήρι. Απη. Ἐ4ά. ᾿Εν 
τίνν---ἐρεῖτε ἴπ οοπι. ἴε4.} α οὐπὶ Ἰηϊειτηθά. 114: Ἐν τίνι ἐπιςρέψο- 
μεν} εν τινι ἐπιγρεψωμεν 22, 147, 233» 238. ΟὈΠΙΡ]. ΑΙεχ. ἐπὶ τινι 

ἐπιςρεψομεν 46. 
ΝΙΠ. Μήτι αἥερνιεῖ εἰ πὔερνιει ΧΤΙ, 43, 26, 45, 40, (ςτ. εχ οοττ.) 

68, 8), 91, 97. τού, 130, 228, 233, 239» 310, 311. ΟΟΠΊΡ]. ΑἸά. ΑἸεχ. 

εἰ πστερνιζει 22, 36, 86, ος, 18ς, 238, 240. εἰ ττερνιξει 62, 147. 

Μήτι ττερν. ἄνϑρ. Θεόν;} δὲ (μρρίαπίαι ἄοπιο ἔεμμι Ἠΐετοπ. Θεόν] 
ῬΓδοτηΪ. τὸν 14,7. ὑμεῖς πτερνίζετέ με] ὑμεῖς στερνιζεσϑε με οοττ. 

9ος-. καὶ ὑμεῖς ἐπ]ερνίφετέ με Οεοζρ. καὶ ἐρεῖτε] καὶ επᾶτε (ΧΙ. 

εχ οοιτ.) 22, 26, 36, 42, 49, ξ1, ὅ2, 68, (86. πηᾶγς. ερειτε) 8), 91» 

9ζ) 97» τού, 130, 1479 18ς, 228, 238, 310) 311. ΟΟμπΙρΪ. ΑΙἸά. ΑΙοχ. 

ἘπΊερνίσαμέν σε επϊερνησαμεν σε “6. επῆερνησατε με 147. επῆενι- 

χαμεν σε τού. Αἰεχ. α σε Αἰά. καὶ αἱ ὠπαρχαὶ] κα αἱ 233. μ 

ὑμῶν] μεϑ᾽ ἡμῶν τοό. εἰσι] ἐρὶ ΑΙά. ξ 
1Χ. Καὶ ἐποδλέποντες ὑμεῖς ἀποδλέπετε) καὶ βασκάνοντες βα- 

σχάνετε οἵιμοβ Οὐάϊοες ϑεγρὶ. ὑμεῖς 13] 95, τ8ς. Απῃ. Μϑ, Απη. 

Ἑά. εἰς αὐτὰ τηᾶτρ. ὃ αἷ. 1. 228. ἀποδλέπετε] - εἰς αὐτὰ 22, 

4.2, ξιν 62, 86, 147, 24ο. -Ἐ εἰς αὐτὸ 98, 114, τῖ8ς. εἰς αὐτὰς 

ϑῖαν. Οἴτος. καὶ ἐμὲ ὑμεῖς] καὶ υμεις ἐμὲ 22, 36, κ1,98» 18ς, 238. 
καὶ ἐμὲ ὑμεῖς τοτερνίζετε] α ὑμεῖς Ατπι. Μ5. Αππι. ἘΔ. οτηπϑβ (σά οῦβ 

ϑογρῖ.. πτερνίζετε] ἐπτερνιζετε 26. 

Χ. Τὸ ἔτος συνετελίσϑη] τὸ ετος ἀπαν συνετελεσϑὴ 23: 

συνετέλεσε 68, 87, οἵ, 97, 228, 239, 310. Αἰά, το εϑνος συνετέλεσε 

(εϑνος εχ οοτί. 80 αἱ. τ2.} τοό. τὸ ἔϑνος συνετελέσϑη ΑἸεχ. τὸ ἔτος 

ἰδὰ συνετελέσϑη 5αν. Οἶτορ. καὶ εἰσηνέγκατε---οἴκῳ αὐτα) ἐξήνεγ- 

κεν ἡ γῆ τὰ ἐχφύρια αὐτῆς, καὶ οὐκ εἰσηνέγκατε τὰ ἐπιδέκατα, ἀλλ ἢ 

ορπαγὴ τὰ ττῶχᾷ ἐν τοῖς οἴκοις ὑμῶν. ΟΠ γίοε. 1. 232. ᾶντα τὰ 

ἐκφύρια} τραντὰ τὰ εφορια (οοττ. πι. τερ.) 22. α ταντά ό2, τ47. 

κἄμ: Ἡϊετοθ. εἰς τὰς ϑησαυρὲς} - ὑμῶν 439. ΑΥΠΙ. Μϑ5. ΔΑγηι. 

Ἑά. -Ἑ μὸν ρυηδις ποῖαϊ. 310. καὶ ἔςα!ι] ργοιηϊετ, ἐν τῷ οἰκὼ ἄντῷ 

ΧΙ], 26, (τοό. ἔρια αὐτῷ δαΐογ. δ αἱ. τ. μ8) 333. ΑἸεχ. λ ἐγᾶι 22) 

42, ξι, ὅς, 86, ος, 147, 18ς, 238. Οοπιρὶ. καὶ ἐξὶν 23. ἐν τῶ ὀἰχῶ 

αὐτῶν και (ἔπε εςαι) 40. καὶ ἕςα:--- Εἴπατε ΠΟΙὨ]. 14.} α Οουπὶ ἱπίεγ- 

τηϑά, 240. ὴ 

τὸ ἔτος 

βῷ 
ρῷ Χ «ε φῷ 

ἡ διαρπαγὴ---οἴκῳ αὐτξ] εἰς ἁρπαγὴν τῶν οἴκων ὑμῶν 

μ ὑᾷ Φ Η . Γ ε ᾿Ὗ ο 

Ατη. Μ8. γαρίπα ἐπ αἰονιίδες υοβτὶς : Ἡϊοτοη. ἢ διαρπαγὴ αὖτε] ἡ 

ΚΕΦ, Π|. 

10. 



ΚΕΦ. ΠΙ. 

11. 

12. 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

ΜΑΛΑΧΊΙᾺΑ Σ. 

δὴ. ἐν. τάτῳ, λέγει Κύριος παντοχράτωρ' ἐὰν μὴ ἀνοίξω ὑμῖν τὰς λατύῤῥάκτας τᾷ: θρανθ, χαὶ ἐχ- 
'χεὼ "τὴν εὐλογίαν μοὺ ὑμῖν, εὼς 1Β ἰχαγωθῆναι. Καὶ διαςελῶ ὑμῖν εἰς βρῶσιν, χαὶ οὐ μὴ δια- 
φϑείρω ὑμῶν" τῦν᾽ χαρπον τῆς Ὑ70, χαὶ ἃ μὴ ̓ἀσϑενήσῃ. ὑμῶν ἡ ἄμπελος ἡ ἐν τῷ , ἄγρῷ, λέγει Κύ- 
ρίος ππαντυχράτωρ. Καὶ 'μαχαριβσιν ὑμᾶς πάντα τὰ ἔϑνη, διότι ἐσεσϑε ὑμεῖς γῆ “ϑελητὴ, λέ- 
γ. Κύριος ππαντοχράτωρ: ᾿Εδαρύνατε ἐ ἐπ᾿ ἐμὲ τοὺς λόψους ὑμῶν, λέγει Κύριορ' χαὶ εἴπατε, Ἔν 
τίνι. κατελαλήσαμεν κατὰ σδ: Ἑἰΐπατε; Μάταιος ὃ δαλεύων Θεῷ, χαὶ τί. πλέον; ὅτι ἐφυλάξαμεν 

τὰ φυλάγματα; αὖτε, χαὶ διότι. ἐπορεύθημεν" ἱχέται “πρὸ τπεροσώξα, Κυρίου" ταν ϑΑραΥΟρ0: : Καὶ 
γὺν ἡμεῖς μαχαρίζομεν ἀλλοτρίους, χαὶ ἀνοικοδομδνται πτάντες “πποιξντες ἄνομα, χαὶ ἀντέςησαν 
τῷ Θεῷ, καὶ ἐσώϑησαν. Ταῦτα χατελάλησαν οἱ φοξέμενοι τὸν Κύριον ἕ ὃς τὸν πλησί ῳῷ Θεῷ, : μ ριον ἑχᾶςος πρὸς τὸν πλησίον 
“3 νν- “ς ΄ ’ὔ Ν 9 ΄- ’ 9 9 .. ἴω 

αὔὐτϑ' χαὶ προσέσχε Κύριος, χαὶ εἰσήχουσε, καὶ ἔγραψε βιδλίον μνημοσύνου ἐνώπιον αὐτῷ τοῖς 
Ε ’ Ν, Κ ΄ ῪΗ, 3 ξ ΄ Ἂν 39. “ Ν Ψ, ΄ ’ Ά4 

φοξδεμένοις τὸν Κύριον, χαὶ εὐλαδδμένοις τὸ ὄνομα αὖτ, Καὶ ἔσονταί μοι, λέγει Κύριος παντο- 
΄ 9 ες 4 Δι ΙΝ ρ᾿ 3 ΄΄ Ν ε ἰδὲ 253. ἈΝ ἃ ’ ε ΄ »» 

χρατῶρῤ, εἰς ἡμεξαν, ἣν Ὁ" “ιώ, εἰς ΣΕ Ρ Πσ , 4,4) αιρετίω ἡνον ον, ον ΤΕΣ ἀ ΦΕΤΙΓΕΙ ἄν-- 

18. ϑρωκος τὸν υἱὸν αὐτᾶ, τὸν δαλεύοντα αὐτῷ. Καὶ ἐπιςραφήσεσϑε, χαὶ ὕψεσδμε ἀναμέσον δικαΐε, 

χαὶ ἀγαμέσον ἀνόμε, χαὶ ἀναμέσον τῇ δαλεύοντος Θεῷ, χαὶ τῇ μὴ δελεύοντος. 
ΚΦ. 

Ιν. 

Ι. 

.238, 311. Οοηι)ρΙ. Αἰεχ. Ογη!}}. ΑΙΘχ. 1. οἷξ. 

ΔΙΟΤῚ ἰδὲ ἡμέρα. ἔρχεται χαιομένη ὡς ὐἰϑλνα χαὶ φλέξει αὐτῆς, χαὶ ἔσονται πᾶντες οἱ ἀλλο- 

γενεῖς, χαὶ “πάντες οἱ ποιξντες ἄνομα, χαλάμη, χαὶ ἀνάψει αὐτὲς ἡ ἡμέρα ἡ ἐρχομένη, λέγει 
Κύριος «παντοχράτωρ, χαὶ οὐ μὴ ὑπολειφθῇ ἐξ αὐτῶν ἑΐζα ἐδὲ κλῆμα. 

διαρπαγη τὰ ὕτωχα 22, 36, ςτ, (228. οοττ. δΌ αἱ. τ.) 238. α αὖτε 
43,49, 68, 87,91,97, 130, 310, 311. (οπιρῖ. ΑΙά. ἡ διωρπαγὴ αὐτῶν 
40. ἢ αρπαγὴ τε ττωχα 62, 8ό,ος, 147, 18ς. δῖαν. Οἷἶτορ. ἡ δὲ- 
αρπαγὴ ὑμῶν 4309. ἐν τῷ οἴκῳ αὐτῷ] α μἷῖς ΧΙ, 26, 40, τού, 233. 
ΑΙεχ. εἰς τῇ οἰχξς ὑμῶν 22, 36, ξι.) 68, 87, ο19 97. 228, 238, 239, 

410. Α]ά. εν τοῖς οἰκοῖς ὑμῶν 23, 49, ὅς, 86, ̓ ς, 130, 147, 18ς, 311. 
Οοπιρῖ. δῖν. Οἴἶτος. ἐπιςρέψατε δὴ] ἐπισκεψατε δὴ ΧΙ]. καὶ ἐπι- 
ξρεψατε 9ς. 18ς. επισκεψασϑε δὴ 239. δυχιμάσατε δὴ Ογῖ!. ΑΙεκ. 
νῖὶ, ρΡατῖ. '. Ρ. 3901. ὥνοίξω ὑμῖν] αὶ ὑμῖν Ατπῃ. Ἐὰ. τὲς καταῤ- 
ῥώκτους} τοὺς κατάκτους (Π0) τϑς. καὶ ἐκχεῶ] καὶ χεω 68. ΑἸά. 

Ἔ ὑμῖν Ατηχ. Μ5. Αγη. ἘΔ. δ8ϊαν. Οἰἶγορ. τὴν εὐλογίαν με ὑμῖν] 
ὑμῖν τὴν εὐλογίαν μου Χ]], 22, 26, 36, 42, 62, ος, τού, 147, 18.233» 

α ὕμιν ξ1) 130. ἕως 
τῷ ἱκανωθῆνα!ι] εως τὸἍ εἰκανωϑηήναι με (Π0) 230. 

ΧΙ. Καὶ διαςελὼ ὑμῖν] καὶ διαξελλω ὑμῖν 62, 147). και διατελω 
ὑμῖν 130,31τ- ὑμῖν} ἀφ᾽ ὑμῶν τηᾶγξ. 86. ὑμῖν εἰς βρῶσιν] τῇ βρώ- 
σε: ὑμῶν Αττη. Μ5. (Αγαι. Εα. αἱ, τὴν βρῶσιν.) εἰς βρῶσιν] την βρω- 
σιν ΠῚ. τὰ βρωματα τηᾶτρ. 86. κ εἰς Οοπηρ!. καὶ καὶ μὴ διαφϑείρω] 
καὶ οὐ μη διαφϑέερω (40. υἱ νἱάείων, ἔογ. διαφϑαρω) ΑἸοχ. Ατπι. Μ8. 
Ατη. Ἐά4, ὑμῶν] υμιν 40,87,97» 310. ΑΙά. Ροηΐτ ΡοΙξ τῆς γῆς Οοιρρὶ. 
Ατῃ. Μ5. Ατπι. Ἐά, ὑμῶν τὸν καρπὸν τῆς γ5.] “εκὔἄωπι Ἰοττα 
νοῆνς Ἠϊετοθ. ὠσϑενήσῃ] ασϑενησει τοό. ὑμῶν ἡ ὶ ἄμπελος] ἡ ἡ ἂμ- 
πελος ὑμῶν 26, τοῦ, 13ο. Αἰεχ. ἡ ἐν τῷ ἀγρῷ] κα ἡ ος, 130, τ8ς, 
233.311. ΟΟΠΠΡΪ. κα τῷ τοῦ. ΑΪεχ. 

ΧΙ]. ΤἸοιμη) οομηπιᾶ ἀεεῖξ 114, 229. ἔσεσϑε ὑμεῖς] ἴΓ. 23. ἐσεσϑὲε 
μοι ὑμεις 130,311- Οοπιρὶ. 3 Οοὐϊοεβ δε. γῆ ϑελητὴ] ργβεπηῖ, 

ὡς Οὐομρὶ. κἴ ἡεγτα υοἰμπίαγία Ἡϊετοπ. 

ΧΙ]. Ἐξαρύνατε) εδαρυνετε 40. τὲς λόγους ὑμῶν] εν τοις λο- 
γοῖς ὑμῶν 40, 42. ΟΟμΡΙ. λέγει Κύριος} Ἔ ταντοχρατωρ 22, 46, 

ξι, 62, 86, ος, 147» 185) 238. Αγη). Μ8. 8[αν. Οὗτος. Ἐν τίνι-- 
Εἴπατε ἷπ οοπι. 64.] α οὐπὴ ἰμτοιτηθά, 130,311. κχκατῶ σδ] κατὰ 

95. ιτ8ς. 
ΧΙΝ. Εἴπατε) ὅτι εἴπατε Απῃ. Μ5. Ατην. Εά. Εἰ ἀἰχίβὶς ΗΙ- 

εἴοη. Ματαιος] ὡς ἀνωφελες οξ, 114) 185. ὁ δελεύων Θεῷ] ργα- 
ταῖτι. πᾶς 36, τ30, (328, εχ (οΓ. δ᾽ 8ἰ. π1.} 239, 311. Ατη. Ν5. Ατὐπι. 

ἘΔ. τω Θεω δαλευειν ος», 114, 185. καὶ τί πλέον] καὶ τι πλείω 23. 

καὶ τί τολέον διε. δὰ βη. οοηη. [ε4.] κα 114. ἐφυλάξ. τῶ φυλαάγμ. 
αὐτῷ] ἐφυλάξ. τὰ τροράγματά σον ΟἸγίοί 1. 637. (ΟΕ. νὶ. 229.) 
καὶ διότι] α καὶ 26, 49. τού, 233. καὶ ὅτι (πρὶ. μᾶρεῖ καὶ ἴῃ οδᾶγ. 

ἱκέται] τηῖη. ΑΙεχ. καὶ διότι δτο. δά Άη. οοπ).} α ΟΒγγίοῖ. 1. οἰ, 
α 311. Κυριου] α 1ο6. 

ΧΥ. Καὶ νῦν ἡμεῖς] α ΟἸαγίοί. 1. οἷξ, (ΟΕ ν. 4345 4:0.) ταν- 

τες} ΧΙ, 233» 26, 40, τού, 233. ΑΙεχ. πάντες ποιδντες ἄνομα ] οἱ 

ποιᾶντες ἀνομήματα ΟΒιγίοῖ 1]. οἷξ. ποοιᾶντες ἄνομα] τποοιουντες 

ανομημᾶτα 22, 36, ζ1) 238. ΡΓΘ ΠΥ. οἱ 42, οἵ. ΟΟπιρὶ. τοοιουντες 

ἀνομιῶν 62, 86, τ4).- καὶ ὶ ἀντέςησαν] α καὶ ΧΙ], 22, 26, 36, 45, 40, 

οι. ΙΝ. 

ξ1) 62, 147, 233γ 238. 5ῖαν. Βαθεῖ καὶ ἰπ οἴαγ. πηΐη. ΑἸεχ. 

Καὶ ἀνατελεῖ ὑμῖν τοῖς 

τῷ Θεῷ] 

ατῷ ΧΙ], 23, 26, 36, 49, ς 1,62, τού, 14.).233, 238, 311. ΟοΙΩΡΪ. ΑΙεχ. 
ΧΥῚ. Ταῦτα κατελάλησαν] τοτε ἐελαλησαν (τοῦδ. ἔστ. τατε) ΑἸοχ. 

ΡῬτϑτηϊῖ, καὶ Οοάεχ υπι5 δεῦρ. Ταῦτα κατελάλησαν---καὶ εἰσ- 
ἤχδσε] αὶ οὐπὴ ἰηίετηιεά, 240. τὸν Κύριον] α τὸν ΧΙ], 233. τὸν Θεὸν 
130, 311. καὶ τρόσεσχε ἄχο. δὰ ἔπ. οοη,. ἴ64.] α 114. εἰσήχεσε, 
καὶ ἔγραψε βιξλίον] ἤκεσε Κύριος καὶ ἔγραψεν ἐν βιδλίῳ ΟΒιγίοῖ. ν. 
46. βιδλίον μνημοσύνου] βιδλιον μνήμοσυνον 26, οἵ, ἃ 30, 311. 
ἐνώπιον ὅζο. δά ΠΠῈ ΟΠ]. 1: ἐνώπιον τῶν φοξεμένων τὸν Κύριον καὶ τότων 

οἵ εὐλαξᾶντο τὸ ὄνομα αὐτῷἪ Ατηι. Μϑ8. (Ασηι. Ἐά. αἱ. καὶ τῶν εὐλα- 
δεμένων.) τὸν Κύριον] αὐτὸν 26. 

ΧΥῚΙ. Καὶ ἔσονται] καὶ ἔςαι Ατηι. Ἑά. Βυεάξηςπῃρ. ἐγὼ 

«ποιῶ ] ἔγὼ ποιῆσω 230. εἰς περιποίησιν) ὦ ως περιποίησιν ΑΙά. σω- 

τηρίαν Ατα. Μ5. Απη. Ἑά. αἱρετίζει ἄνθρωπος] αἰρέτιει ἀνϑρω- 

πος (16. ἴοτ. ἐρετιει) 49. τὸν υἱὸν αὐτῇ] Ῥ καλὸν (υποϊηΐβ ἱπο υ, 

φυοὰ ἀεῆι Οταςο) 8[αν. Μοίᾳ. τὸν υἱὸν αὐτῇ, τὸν δϑελεύοντα αὐτῷ} 
τὸν υἱὸν τὸν καλὼς δεαλεύοντα αὐτῷ Απη. Μϑ5. ΑτἴπΊ. Εά. τὸν δχεῦ. 

οντα αὐτῷ] τον εὐδελευοντα ἄντω 22, 36, ξ΄, 238. καλῶς δαλεύοντα 
αὐτῷ 8ῖαν. Οἴτορ. 

ΧΥΤΠ. Καὶ ἐπιςραφήσεσϑε] και ἐπιςραφησονται οἱ. 
ταν Ἡϊεῖοη. ἀναμέσον τ" --αἀνόμε}] φμίά Δὲ ἱπίεν ων ἐς ἐπίφαιπι 
Ηϊεῖοη. ἀναμέσον δικαίου] α 26. ἀναμέσον ἀδικον τού. τί ὧν εἴη 

ἀναμέσον δικαῖον ΟομνρΙ. καὶ ἀναμέσον ἀνόμε} ἀναμεσον αδικε 26. 

καὶ ἀναμεσοῦ αδικε 36, 40, 42, 49. Αἰεχ. καὶ ἀνάμεσον δικαιε τοῦ. 

καὶ ἀδίκε Οοπιρί. τῇ δαλεύοντος] α τὰ 22) 91, 97.» 147, 228, 310. 
ΑΙά. Θεῷ] ργβϑεπιῖιε. τω 22, 36, 40, 42, ς΄, 238. ΑΙεχ. καὶ τοῦ 

μὴ] καὶ ἀναμέσον τῇ μὴ 22, 40, 43, ς1,) 62, 86, ος, 147, 18ς. ΑΥΠῚ. 
Μ58. Ατηι. Ἐ4. ϑῖαν. Οἴτος. καὶ τῇ μὴ δελ.} εἰ φαὶ πο (εγυΐ! εἰ. 

Ηΐεγοη. δουλεύοντος 231 “ αὐτω 36, 42, ς1, ὅς, 86, ος, 147, τᾶς, 
238. (οηλρὶ. 

ΕΣ εομοον- 

1. Διότι ἰδὲ ἡμέρα] -ἘΞΚυριου ΧΙ, 26, 49, τού, 233. ΑΙεχ. οτι 
ἰδου ἡμέρα 22, 23, 36,  ὅ2, 86, 8γ, 91, 95,97» 130, 147, ιϑς, 228, 238, 
210.) 211. ΑΙά. ἡμέρα ἔρχετα ") ἐλεύσεται ἡμέρα Κυρίου Ατηι. Μϑ8. 

Ατηι. Ἐά. ἔρχεται] ἐ- Κυριου 36. ΟἸγίοίε. 1. 18, καιομένη] ργα- 
τ. ὡς 130, 211. ὡς κλίξδανος} - καιομενὴ 23. λὼς 120, 311. 
καὶ φλέξει αὐτὰς] α ὅς, (86. πιατρ. καὶ φλέγει αὐτες) 147. καὶ ἔσον- 
ται-- ἀνάψει αὐτὲς] αὶ συπὶ ἰηϊεγπηεά. 228, τσᾶντες οἱ ὠλλογενεῖς] 

πάντες ἀλλόφυλοι ΟοπὴΡΙ. ἄνομα] ἄνομοι ὅ2, 14). τὰ ἄνομα 
Ομιγίοί. 1. οἷ. καλάμη] ὡς καλάμη Ομ γίοξε. 1. εἶτ. 514ν. ἡ 
ἡμέρα]  Κυριου 26. 8ἷαν. ἡ 147. Κύριος τυαντοχράτωρ] Κύριος 

τῶν δυνάμεων Οοιρί. εξ αὐτῶν] αὶ εξ 22, 36, 42) ς1) 05, 130, ιϑς, 

238, 311. (οπιρὶ. Ατπ). Μ5. Ασῃ Ἐά. αὐτόν 62. αὐτῶ ΟἹ, 147. 

αὐτοῖς 5ίαν. Οἶτορ. ἐξ αὐτῶν ἃς. δὰ ἔπ. οοπι.] ῥίζα ἐδὲ κλῆμα 
Ομιγίοί. 1. οἷ. 

11. Καὶ ἀνατελεῖ---ὄνομα με] ὑμῖν δὲ τοῖς φοξεμένοις τὸ ὄνομά με 
ΕΓ 



ΜΑΛΔΑΜΧΙΑΣ. 

φοβεμένοις τὸ ὑνομά μου ἥλιος δικαιοσύνης, χαὶ ἴασις ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτϑ" χαὶ ἐξελεύσεσϑε, 

χαὶ σχιρτήσετε ὡς μοσχάρια ἐχ δεσμῶν ἀνθιμένα. Καὶ χαταπατήσετε ἀγόμους, διότι ἔσονται 3. 
σποδὸς ὑποχάτω τῶν τσοδῶν. ἡμῶν ἐν τῇ ἡμέρᾳ, 1 ἢ ἔγω ποιῶ, λε7Ὲ! Κύριος ἀὐδητοξ ἀν. Καὶ «, 
ἰδὰ ἐγὼ ἀποςζελῶ ὑμῖν Ἤλίαν τὸν Θεσθήην, πρὶν ἐλθεῖν τὴν ἡμέραν Κυρίου τὴν μεγάλην χὰ 

ἐπιφανῆ, Ὃς ἀποχαταςήσει χαρδίαν πατρὸς πρὸς υἱὸν, χαὶ χαρδί ἴαν ἀνϑρώπου͵ πρὸς τὸν πλη- 
σίον ᾳὐτᾶ, μὴ ἔλϑω καὶ πατάξω τὴν γὴν ἄὐοῆν. Μγνήσϑητε γόμου Μωσῆ τᾶ δάλε μου, χαϑύτι 4. 

ἐγετειλάμην αὐτῷ ἐν Χωρὴξ πρὸς πάντα τὸν. Ἰσραήλ, προςάγματα χαὶ δικαιώματα. 

ἀνατελεῖ (οὶ. ὑμῖν δὲ τοῖς Φοβεμένοις αὐτὸν ἀνατελεῖ Αἴῃδη. 1. 

44. (ΟΕ, 1, 324.) καὶ τοῖς φοδεμένοις τὸ ὄνομά μου ἀνατελεῖ Ευΐε. 
Ῥεπι. Ενᾶηρ. Ρ. 546. καὶ τοῖς φοβουμένοις με ἀνατελεῖ ὙΤρκοάοτεί. Ϊ. 

218. (Οξ, 1. 24ς. 11. ο8.) τοῖς φοξουμένοις] Ργαηῖτ. καὶ Οομηρὶ. 

'τὸ ὄνομα μου} τὸ ονομῶ αὐτῇ 142. ἐν ταῖς πτέρυξιν αὐτξ] ἐν ταις 
ττερυξιν ἀντὼν 1Π|, 1Ἰο6. τῇ ττέρυγι αὐτῷ δῖαν. Οἷἶτορ. καὶ ἐξε- 
λεύσεσϑε ὅτε. δὰ ἔπ. σοπη. [64.] αὶ 114- καὶ σκιρτήσετε] καὶ σκχιρ- 
τησεσϑὲ 26. καὶ σκιρτήσατε τού, 120. ἐκ δεσμῶν] ἐκ δυσμὼν τοῦ. 

11. Καὶ καταπατήσετε] καὶ καταπατησατε [Π]|, τού, 120. διότι 

ἔσονται] καὶ ἐσοντᾶι 22, 235) 36, 40, 453, ςι, ὅς, 86, 87. 91, 97. 130» 
147, 238, 310, 311. (οπλρὶ. Αἰά4. Ατη). Μδ. Αττη. Ἐά. οτι ἐσονται 

228. εἰ ἐγηπί Ἠϊεοθ. σποδὸς } ργετηϊττ. ὡς 42. ΟΥΤ111. ΑἸΕχ. 11. 727. 

τῶν τοοδῶν ἡμῶν] των ποδων ὑμῶν 46, 40, ξῖ, 62, 147, 233) 310. 
Οοπρ!. ἢ ἐγὼ ποιῶ] ἤ ἐγω ποιησω 439. 

ν. Καὶ ἰδὲ] και 42. Οοπιρὶ. Ογτῖ!!. ΑἸοχ. ν. 370. ̓ (ΟΕῚ ἷν. τοϑ8.) 
ἀποςελῶ ὑμῖν] ἀπορελλω υμιν ΧΙ], 22, 26, 49, ξ1, 130, 238, 311. 
ΑΙεχ. Οπρεη. ἱν. τῷ. Ὑεοσοτεί. ἵν. 453. δῖαν. Οὗτορ. εἐξαπογελλω 
υμιν 62. Οοπηρὶ. εἐξαποςέλω ὑμῖν 86, 147. κυμιν 240. ἀποςέλλω 
πρὸς ὑμᾶς Ατηι. Μ5. (Ατη. Εά. πρὸς ὑμᾶς ἴῃ τηᾶτρ, ἴογ. ἃ τη. ῥΥἰπι8.) 

τὸν Θεσξίτην] τὸν τοροφήτην ΟΟΠΊΡΙ. πρὶν ἐλθεῖν] πρὶν ἢ ελϑειν 

22, 36, 42, 40, ξῖ, ος, τϑ8ς, (228. ἢ ἴωρτα [1π.} 238. πριν ὧν ἐλϑειν 

233. καὶ περιελϑεῖν ΑἸά, τὴν ἡμέραν Κυρίου] κα τὴν ΧΙ], 26, 42, 
49, 87) 97. τοό, 228, 233, 310. (οῃρὶ. ΑἸά4. ΑΙεχ. Οπρεη. ἰοο. ςἶξ. 

καὶ ἐπιφανὴ] καὶ φοξεραν τηᾶγε. 86. ἢς ιοφιε ἱερὶ ξ νἱάειιγ Τ1υη. 
Μ. (ᾳ. ν.) Ρ. 236. 

αὐτῷ] τὸν 26. 

ΥΙ. Ὃς ἀποκαταςήσει] ὦ ὥὡςε ἐπιςρέψαι ΟἸμγίοί. νὶ, 180. (ΟΓ ἱχ, 
42.) ὃς ἀναςήσει 6 (ὐοάϊςες5 δεγρ!. ὃς ἑτοίμασει 9 Οοάϊοες δεῖ! 
ουὐπὶ Ψεπείαβ. καρδίαν πατρὸς] καρδιας σατρος τού. Απῃ. Μ5. 
καρδίας ττατέρων Ατηγ. Ἐπ οΠοΐορ. καὶ καρδίαντ--ταλησίον αὐτξ] καὶ 
ἀπειϑεῖς ἐν φρονήσει δικαίων ΟΒγγίο. ἰν. τοϑ, πρὸς τὸν πλησίον 

Α αὐτὰ ϑίαν. Οἴἶτορ. μὴ ἔλϑω] ρταπιίι. ινὰ 45. 
μη ελϑὼν ο7. μὴ ἔλθω καὶ ταταάξω] μη ελϑων ταταζω 22, 23, 46, 
42, 495 ξῖ, 62, 8ύ, 87, 95. 130, 14.7,.18ς) 228, 238, 220, 240, 311. 
Οὐρὶ. Ογηῖ!!. ΑἸοχ. 1. ῥαγί. 11. Ρ. 163. (ΟΕ ἱν. το. ν. 379.) ΤἼο- 
ἀογεῖ. ἢ. 1294. Ατη). Μ55. Ασηι, Εἀ. δῖαν. μη ελϑὼν σαταξαι 68. 
ΑΙα. μήποτε ἐλϑὼν ττατάξω ΟΠ ιγίοῖς. 1. οἶς. μὴ ἔλϑω καὶ πατάξω 
τὴν γὴν ἄρδην] π ,3,ονιε τεηδη:, 26: ἘΚΤΙΘΗΣ ΤΕΥΤΩΠΣ ἌΕΗΜΕΣ Ηϊδγοη. καὶ 

πατάξω] κα καὶ 310. δοῦβ. τὴν γῆν ἄρδην] τὴν γὴν τσᾶσαν Ατηι. 
Ευομοῖορ. ἄρδην] βελες χειρὸς ἴαρτα ἴογ. δὴ ]. τη. τοῦ. 

ΓΝ. Οὐοη,. φυατυπι ροηὶξ {{8{1πῈ ΡοΙξ σοηλ. ἰεττία πη, 22, 26, 42,51; 
ὅς, 68, 86, 87. ΟἹ, 95, 97» 114, 130, 147, 18ς, 228, 238, 230, 240, 
310. Οοπιρί. ΑἸά. Απη. Μ8. Ηϊετοθ. Μνήσϑητε νόμου] μνησϑητε 
νομὼ ὅ2. μνησϑῆητε τοῦ γομου τοῦ, 239. Οομρὶ. Μνήσϑητε νόμου 
ὅτε. αὰ ἔπη. οοη.] μνήσϑητε νόμε Μωσῆ, ἀνϑρώπε, τὸ Θεξ, ὃ; ἐνετεῖ. 
λατο ὑμῖν προξάγματα καὶ δικαιώματα. Οοηῇίες, Δροῖς. Ε}. νἱ. ς. το. 
Μωσῆ) Μωσει ει, 147. Μῶωσου ος. τξ Μωυσέως Οομρ!. ἐν Χω- 

6ὴ6] εν Χωρημ 36. ἐν Ὀρὴξ Οοπρὶ. τρὸς στάντα ὅζο. 4 ἤη. οοη].] 
πάντα προςάγματα καὶ δικαιώματα. Ατῇν. Μ5. Απη. Εά, τὸν 
Ἰσραὴλ] τον λαον Ἰσραηλ (87. λᾶον πηᾶγ.) 130, 228, 310, 211. ΑΙά, 
α τὸν Οὐρὶ. καὶ δικαιώματα] καὶ κρίματα (οπμμ!. 



᾿ΑΡΡΕΝΘΙΧ 
Οὐοάϊος Βαγδεγίπο (86. ποῆτο) ΡΙαγαπηααα {πὶ ἀδειγαία (Δ{15 ποίαπ εῇ. Δαδυηξαγ, φαεπηδἀπιοάιηχ δή Ρτίογοβ δ]χυοὶ [δτοϑ, . Οὐσάϊοεε ΒΙΒΙΙοΙῃ. Μοίᾳυεηΐ, 31. (ποῆτο 37.) ᾽άς Ῥγαῖ, δὰ Επίατη ὅζε Ε[ἢ ἐχοεγρία εχ ΤὨεορἢγ δὶ ἴῃ ΧΙ]. Ῥγορἢβίαβ Μίποσγες Οὐτηπγδηΐαγίο δ ΜΙοΒκΔη), εἰ ἢ χυα 8114 πιαπθης ΠΟίΔΓΙ ἀἸρπα, [4 Ιοοο ἤιο ἴῃ Μαγρίης πο ἰηζεγία. 

ΟΕ 4. 
ΟΑΡ, 1]. 6. σκόλοψ] Α. Θ. ἀκανϑαις 86. 1 9. καὶ μνηςεύσομαί σε] Σ. και ληψομαι ἼΛλλως ἴῃ ΗδεχαΑρ] 9, 4ᾳ οἔ 
ΟΑΡ, ΠῚ. 5. καὶ ἐκςξήσονται ὅζο.] Α. καὶ στοηϑήσονται 42, 86. Σ. καὶ ἐπαινεσωσι τὸν Κυριον 86. ΟΑΡ ἸΥ͂. τς. εἰς τὸν οἶκον Ὧν] Ὁ μεν γάρ Ακυλας καὶ Θεοδότίων οικον ὠνωζελή ἐρμηνευκασιν, Ὁ δὲ Σαμμώχος, οἶκον ἀϑειίῶς" κῴι ὃ Συρος δὲ αὐτο τὸ Εφραικον τεϑείκεν ὀνομιῶ. 97. ΕΧ (ὐοτηπγθηῖ, ΤἬοδοτγει, ὮΩ] Σ. αδικιας 42. 

Οἔ Ηεχαρῖα. 
ΟΑΡ. ΥἹ. 9. ταρώσσουσα ὕδωρ] Θ. ἡ ττεέρνῶ αὐτῆς αὐ αἰματος 86. Οὗ Ηεχαρϊα. Ἐ. ὑποσκελιζουσα καὶ δολοζονουσα, ὡς λοχίος τσολυχριριας ληφρικης ἡ ταραδὲ Σ τῆς ὠϑεμιτου. 86. ΟΥ̓ Ηδχαρῖϊα Δα ἰος, 12. Καὶ Ἰόδα" ἄρχου ὅζς ἐκϑερίσϑηνωι 86. ΟἿ ΗἩδχαρία. 
ΟΑΡ. ΥὙἹΙ]. χ. κατέφαγον] Σ. Ἐ, ἀνελωσαν 86. 11. ἄνες] Α. «πατωμενή ἀνοητως 86. Οἴ Ηεχα αὐτὸς] Ἐ, κοινη" στι κοινὴ πώντες εἐξημωρτηκάσιν 86. (ἵ ΗδΧαρϊδ. 14. ὠλόλυζον ὅχο. σιν ἄυτων 42. (,. Ἡεχαρὶα. 16. ἐντεταμένον] Σ, διεςρωμομενον 42. Ηξεχαρὶα, ἄνες ΟΑΡ, ΙΧ. το. πρώϊμον] Σ. τυροδρομιον 86. 
ΟΑΡ, Χ. ς. Τῷ μόσχῳ ὅζο.7 Θ. τον βέοσχον τὰ οἰκξὶ ὃν εφοξηϑησαν 86. Γἕ Ηδεχαρὶα 44 Ιοο. 9. ᾿ΑΦ᾽ ἃ οἱ βε- 

σε 86. Ργᾳῆρίτυς 

10. Καὶ ἡ ἰσχύς σε ἃς.] 
ὑοντῶι εἰς Συχεμ δια, τῆς εἰδωλοπομας αὐτῶν 

.7]} Ε. καὶ συ σδα παρασκευαςξ σεαυτον εἰς τὸ 

ΡΟΪΔ. 12. ἐπ’ 
] Σ. ἐχρεμοετισῶν ἐν τοῖς κλιτε- 

ὥμμενον. 

ν0}} Α. ὡπὸ ἥμερων Γαξαλ 86. ΟΥ Ἠδχαρΐα. 
ΟΑΡ. ΧΙ. 8. ἐν τῷ αὐτῷ] Α. ἐπι τϑτω. Σ, ἐπὶ τω αὐτῶ. Θ. ἐν τότω 86. ΟΑΡ. ΧΙ]. 4. ἔκλαυσαν) Ττο οἱ ὥλλοι ἐρμήνευται κῶι Ακυλας, αὐτϑ, καὶ ἐν Βαιθηλ εὑρεν αὑτὸν. 9.7. Ἔχ ΟὈΙΩπχδηξ, ΤΠεοάοσειι. ΟΑΡ, ΧΠΙ. 4. ὡς ἀτμὶς ἀπὸ δακρύων] Σ. ὡς κανϑαρις ἀπὸ ὠκριδων. Θ. ὡς σκιᾶ τῆς ὠκριδὸς 86. ΟΥ Ἠεχαρϊα. 12. Συφσροῷ. ἀδικίας] Θ. ενδεδυμενη ἀδικία, αὐτε ([ογίδη νυ]ὲ ἐνδεδεμενη.) 86. ΟἿ ΗεΧχαρὶα. ΟΑΡ, ΧΙΨ. 4. ὁ ἐν σοὶ ὅζο.] Θ. οτι εν σοι ἐλεηϑήσεται ορῴανος 86. ο. ἐγὼ ὡς ὅζς.] Α. ἐγω ὡς ἐλαία τις ευϑα. λής 86. Τεχί. Ηςργ. Βαρεὶ ΦΥΣ9, 4. οἵ, εἰ Ηεχαρῖα δά ος, 

ΔΑΜΟ 5. 
ΟΑΡ. 1. 1. ἀκκαρεὶμ] Α. καριαϑαριμ 86. ΟἿ Ψατγ. 1, εῷ. εἰ Ἀεχαρ]α δα ἢος σοχηη,. χοις (((Γ. τροχοις) ἡ τριδολοις 86. ΟἿ Ηξεχαρῖα. 11. καὶ τὸ ὄρμημα ὅζς.7 Θ. καὶ την σργὴν ὦ λὲς 86. ΟΥ, Ηεχαρίδ. 12. Θωμεῶν] Α. Θ. νστον ἐρήμον 86. 
ΟΑΡ. 1|. 1. ἀσεβξείωις] Σ. ἀπὸ τατρος αδέκίως κρατουντῶι 86, κ« ϑημέλια] Θ. οἰκήσεις 42. ΟΕ, Ηεχαρῖα. ΟΑΡ, ΠΙ. 13. ἀκὅσατε] Σ. λαλήσωτε 86. 14. Βαιθήλ] Σ. οἰκα ες 86. 1 δ. τὸν τερίπγερον τσεριπήερον γάρ τον χρμῥέρινον κωι Ακυλῶς καὶ Συμμαχος καὶ Θεοδοτίωγ Ἰθμῆνευσαν. 97. ἐχ (ὐΟπΠληγεηΐ. ἸΠεοάογεοι. ΟΑΡ. ἹΥ͂. 3. τὸ Ῥομμῶν ὋὉ δὲ Συμμαχος το ἀρῤμανω Αρμενιῶν ἡρμήνευσεν" ὁ δὲ Θεοδοτίων, υψγηλον ορος. Οὐπγηθης. Τεοδοτεί. Ὅἢ Ηεχαρϊίᾳ. 
ΟΑΡ,. Υ. 2. ΓΕΘ] Α. Γεϑληνον 86. 

β ΟΑΡ, ὙΠ] 3. Μετανόησον] Σ. τώρακληθητι 42. ΤΕ ἸΪΟΠο παρεκλήθη Κυρίος Αια δάΐογιθιε 86. ΠΕ Ηεχαρϊα. 

ΜΊΤΟῊΗ 4 Αἱ 
ΟΑΡ, 1. 1. λογος Κυριδ ὃς ἐγένετο ὙΠεορηγίαᾶ. εχ Οὐοάϊος γεπείο. Μωραΐι. τερι ὧν. Σαμώρ. καὶ Ἱερεσω- λημ 1014. 2, λογοὺυς ταντες, και ἐφὼ Κυριος ὁ Θεος υμιν εἰς 1516. 3: και καταδησεται ἀδεῇ, δα. 4. σαλευϑη- σοντῶι. ὡς κηρος ἀείαηί, 1614. 5: Δί ἀσεῷ. Ἰακ. τὰ παντά. τις «σεῦ. οικξ Ιωκωδ. ὄχι Σαμαρείώ. εχ Ἱερουσαλήμ ; 1014. 6. Σώμαρ. ὡς οπωροῷυλ. ϑεμελία τῆς γὴς ὡποκῶλ. 1814. «. τσορν. συγετραψε 1014. 8, κσψεται και τσεγθησει 

καὶ Συμμώχος, και Θεοδοτιων----εκλαυσε καὶ εδεηθὴ 

3: τρίοσι] Α. εν τρο- 
υτϑ διετηρησεν εως τε- 

97. 6Χ 

ψ 



ΑΡΡΕΝΌΙΧ ΑὉὉ ΧΙἧ. ΡΚΟΡΗΕΤΑΒ ΜΙΝΟΚΒΕΞΝ. 

καὶ πορευσεται. ἀνυπόδετος γυμνή (τ. γυμνὴς) 1014. ποιησετῶι, ἤης καὶ, 1014. 0. Οτι ἐκράτησεν 1014. το, Οἱ 

ἐν Γέθ μὴ μεγαλ.7 οἱ εν Γεθ μη αναγίειληται ((ς) 86. 11. τὰς πόλεις, οὐκ ἐξηλθε, ἤῃ6 αὐτῆς ὙΠΘΟΡὮΥ]. Σενναν, 

κοψεσθϑαι ΟἰΚΟν. ληψεσθαι εξ ὑμῶν 1014. 12. ἡρζατ ο ἄγωϑα, ἢῃπε εἰς, 1014. κατεξη ἀεείξ. ἐπι πυλαις 1014, 

13. κατοικ. Λάχις ᾿θ14, 14. Διάτουτο δωσεις. ἀεοῖϊ τα δηίβ Ἰσραηλ. 1014. 15. ἀγάγω σοι 10:4. 16. ἐμπλατ. 

Τῆν ξυρησιν σϑ ᾿0ι4. 

ΟΑΡ. 11. 1. διότι οὐκ ἦραν] Θ. δὲοτι ἐχρουσιν ἰσίχυν τὴν χερῶ (((γ. χεὶρ) αυτων 86. ἔς, ηϊῇ τας χειρως, 42. ὉΓ 

Ηεχαρίδ. προς Θεὸν ΤΠΕΟΡὮΥ}. 2. καὶ ἡρπαζον τον ἀνδοώ. οἰκον αὐτὰ ὠνδρω, ἤῃς καὶ, 1814. 4. Δίώ ταυτὰ ταδὲ. 

ἀεεῖϊ εξαιφνης 1014, 4. κατεμερισθη ἐν σχοινίῳ 1014, 6. μὴ κλαίετε ὅζο. Σ. μη ἐπιτίματε εαν ἐπιτιμήσητε, ἐκ 6π:ι- 

τιμων τε τάτες οὐ κωλυει 86. ΟΥ. Ηεχαρία. οὐ γαρ ἁπωσ. ὙΠΕΟρΡὮΥ. 7. εἰ ταυτα. τῷ ἐπιτηδ' 1014. ᾿ὁχ οἱ λόγοι 

ὅζο.7 Α. μητ᾽ οὗ ρηματώ μὲ ὠγωϑυνεσι μετ᾽ αὐτῷ ἐνϑέως πορευομεένει 86. 8. Καὶ ἔμιπροσιϑεν] Α. καὶ συναντίω. Σ, προ 

μίας δὲ ὁ λαος μου 86. σε Ηεχαρία. 9. διω τουτο ἡγέμενοι Γ ΠΕΟΡὮΏΥ]. εκ τῶν ομβφῶν 1014. το. Αναξα καὶ πο- 

θέυου. σοι ὠγωπαυσις, ἤης αὐυτη, 1014. 11. μῆδενος διωκ. 1014. 12. Τ, αποςροῷ. ὥυτῶν. ὡς ποιμνιώ. τῆς Κοιτῆς 

αὐτῶν ἴ014. 13. αναδηϑι διω τῆς διακοπῆς. βωσιλευς πρὸ προσώπου, ἤηδ αὐυτων, 1014. 

ΟΑΡ, ΠῚ. τ. αρχαι οικει, {1η6 αἱ, ὙΠΕΟρΡὮΥ]. 3. κρεῶ εἰς χυτρᾶς 1014. 4. πρὸς Κυριον. ἀπ᾽ αὐτῶν ἐν τή ἡμερὰ 

Ἢ εκεμή. ἐπιτηδ. αὐτῶν, ἤπδ6 επ᾿ αὐτες, 1014. κ΄. οὐκ ἐδολωσεν εἰς τὸ ξομώ. ἡγίασαν ἐπ᾽ αὐτὸν 1014. 6, δυσεται ἡλίος, 

πα ὃ. καὶ συκοφαντήσει ἐπ᾿ αὑτς 1014. 7. κατωλαλ. αὐτῶν πε κατ᾽, διοτι-ττταυτων ἀδίμπηϊξ, 1014. 8. ἐμπλησω 

αἰσχυνήν 1Ὁ14. 9. Ακδσ. ταυτῶ, ἤπε δὴ, 1014. 11. Οὐχὶ Κυριος. καὶ οὗ μὴ ἐπελϑὴ 1014. 12. ἀροτριωθήσεται. 

καὶ Ἱερεσ'. οσπωροφυλάκιον, πα ὡς, 1014, 

ΟΑΡ. ΙΝ΄. 1. ὑπεράνω τῶν ἐρώνων. σπευσουσιν ἐπ᾿ αὐτο ὙΤΠΘΟΡὮΥ]. 3. τὰς μωχωιρῶς αὐτων. οὐκ ετι οὗ μὴ ἀρ 

εϑνος προς εϑγος. δκετι οὐ μη μωϑωσι 1014. 4. ὑποκ. τῆς συχῆς. ὅτι φομῶ Κυριου 1014. 66. την ὠπωσιμενὴν εἰσδεξ, 

1014. 7. εἰς εϑνος ἰσχυρον. Κυριος εν Σιων ὡπὸ τὲ νυν κῶὶ εως 1014. 0. βασιλ. ἔκ ἥν ἐν σοι 1014. 10. χαὶ εγγιᾷ 

ἀείμηιί, 1814. 11. ἐπισυναχϑήσετωι ἐπι σε----οὶ λέγοντες 101. 12. Καὶ αὐτοι οὐχ εγνωσαν 1014. 13. κατατήζξεις 

εν αὐτοῖς εϑνη, καὶ λεπΊ]υνεὶς λαδς σολλες, κωι ἀνωϑήσεις 1014. 

ΟΑΡ. ΨΥ. 1:. ϑυγατηρ Ἐφραιμ ἐμφρωγμω. εταξ. ἐφ᾽ υμας ΓΒεορῆγ!. 42. οἰκος τοῦ ἘΦρ. μὴ ολιγος. εκ σὸυ γάρ 
μοι: εἰς ὠρχοντώ ἐν τω Ἰσραήλ. αἱ εξοδοι αντε 1014. 3. δωσεις αὐτὲς 1814. 4. εν τή δοξζη τῷ ονομωτος 1014. κ, ἐξαι 

αὑτὴ ἡ εἰρηνη στάν Ασσυρίος ἐπελϑὴ 1014. επ᾽ αὐτὸν ἀοίμηϊ, 1014. 6. ποιμιαν. τον Ασσερ. κωὶ ρυσετῶι! σὲ εκ τοῦ Ασ. 

στῶν ἐλϑη 1014. 7. ἐν μέσω των λώων Ἰ014. 8. τὸ ὑπολειμι. τῇ Ἰωκωξ. εν τοῖς κτήνεσι τὰ δρυμοξ. Χαὶ ὦ μὴ ὁ ἐξαιρουμ. 

1014. 9. Και υψωθησεται 1014. το. Καὶ ἔξαι----ἴππους] καὶ ἐξολοϑρευσω τὸς ἱππὲς σου ἸὉ14. 12. Καὶ ἐξαρω τὰ 
φαρμακω. δκ ἐσοντῶι σοι ἰὉ14. 13. ἕκετι οὐ μή ροσκυν. 1014, 

ΟΑΡ. ΓΥἹ. ᾿. Ακεσ. δὴ ἃ εἰπε Κυριος ΤΠΘΟΡὮΥ]. Α. ὁ Κυριος εἶπεν, κδσατε δὴ λογον Κυριου 86. αναφηϑι και 

κρίθητι. φωνης σου ΓΠΕΟΡΗΥ]. 2. Ακδσ. βενοι ᾿Ὁ1Δ. ς. Βαλ. υἱος Βεωρ. οπὼς ὧν γνωσθη ἡ δικαίοσ, Κυρίου, Πῃ6 

τϑ, 1014, 6. εν μοσχι. ενιωυσιαιοις 1014, 8. απηγίελη σοι, ἤΠ6 εἰ. ἀλλω τε ποιεῖν, Πῃ6 ἥ. ἀγαπ'. ἐλεος, μετώ Κυριξ 

τὸ Θεϑ 1014. 9. τις κοσμήσει, ἢπ6 κωι, 1014. 1ο. ϑησαυρις. ϑησαυρους ὠνομίως 1014. 12. σεῦ. ἐνέπλησαν. οἱ 

ἐνούκουντες. ἐλαλ. ἀδρκω 1014. Οἱ λοιπ. ἐλωλήσαν αδικω ΧΙ]. εν ξοματι αυτων, ἤης τω, Τ᾿ ΒΕΟΡΗΥ]. 13. καὶ αφα- 

γιω σὲ ἐπι τῶις ἀμαρτιῶις σου 1Ὁ14Δ. 14. καὶ εκνευσεις, κῶι οὐ μὴ 1014. 1. καὶ ποίησεις οἰνον.. γομέμο λῶδ, ἢῃς μὲ, 

1014, τό. τα δικαιωμ. Ζωμῷρη. ἐπορ. ἐν ταῖς βέλαις αὐτῶν. εἰς συριγμον 1014. 

ΟΑΡ. ὙἼΙ]. τ. φαγ. τὰ πρωτοτοκώ ἐπιποϑήσεν ἡ ψυχὴ μου 1014, 2. καὶ ὁ κατορθων 1014. 3. τῶ ἀγαϑα αὐτε 

1014. 4. εαι ἐκδικήσεις, πῃ αἱ, 014. κ. μηδὲ ἐλπίζετε 1014. 6. ἐπαναφήσεται] οἱ Ο΄. αναφήσετωι τηΔΓΡ. ΧΙ. 

7. ἐν τῶ Κυριω ὡποσκοπήσω. ἐπὶ τω σωτῆρι, Πης τω Θεω, ΤΠΕΟΡΗΥ]Π. 8. δέστι εν πορευθῶ. Κυριος φως μου 101... 

ῷως μοι ΡτΗΧ. οἱ Ο΄. πλαγρ. ΧΙ]. ο. ὡς οὗ δικωιωσαι τὴν δικὴν μου ὙΠεορΡΏΥ. το. σψεται ὁ εχθρος μου και 

τοερίδώλει τὴν αἰσιχυνῆν. λεγξσα προς με᾿ πὲ 1014. 11. εν ἡμερῶ ὡλοιῷης πλινϑων. ὡπωσεται νομμεα σου 1014. 12. 

ηξ. εἰς συγκλείσμον. καὶ εἰς διαμερ. Ασσυρ. ἀείπηΐ. διαμερισιμαν Ασσυρίων ἀπὸ Τυρξὶ εως ποταμξὲ Συριᾶς κα! ὥπὸ 181. 

ἀπὸ ὄρους ὅζο.) «πὸ τε Καρμηλξ μέχρι τὰ Λιξανε, ἡμερώ ὑδατος καὶ Θορυδε ἰθ14. 132. αῷανισμον μετώ τῶν κατρικξν- 

των 1014. 14. εν ραφδω φυλης σὰ. κατάσκην. κατώμονας. κατῶ τὰς ἡμερῶς του «ἑωνος 1014. 15. εκ γης Αἰγύπτου, 

δείξω αὐτοῖς 1014, 16. εκ πασῆς τῆς, ἤῃδ καὶ. ἐπι σομῶ ἀὐτων. «ποκωφωϑθήσονται 1014, 17. ταραχϑήσ: οντῶι ἐν 

συγκλεισμω ᾿014. 18. ὑπερῦαιν. αδικίας. καὶ οὐκ ἐκρωτήσεν εἰς μαρτυριον ἸὉ14. οὐ συνέσχεν] Σ. οὐκ εκαρτερήσεν. Θ. 

εἰς τελος 86. Οὗ, Ηεχαρῖα. 10. Ἐπιςρεψ,. πὸ τῆς οργής καὶ ομκτείρησοι Γ ὨΘΟΡΏΥΙ. Ἂ 

β , ΦΟΒΕΙ͂, 
ΟΑΡ. 1. 11. γεωργοί Σ. κτητορες 86. 

ΟΑΡ. 11. 2. μετ᾽ αὐτὸν] οἱ Ο΄. μετ᾽ αὐτὰ τηᾶγρ. ΧΙ. 43. ἔμπροσϑ'. αὐτξ οἱ λοιπ. τρο τροσωπὲ αὐτὰ ἐξά! ἀυτῶ 
86. ΟΥ. Ηεχαρὶα. 20. καὶ ἐξώσω] Σ. καὶ εξοισω. τῷ ̓ Αλλ. δαίογίθυηι. Ηεχαρία, 4ᾳ. Ὁ. 23. ἐπι Κυριω τῶ Θεὼ 

ὑμῶν, στι ἐδωκ. υμιν βρωμ. 37. 28. καὶ δωσω ὑμῖν 37. 26. ὃς ἐποιησε μεϑ' υμων ϑαυμάσια 37.. 47. οὐ μὴ Χατ- 

ὠισχυνϑθη---εἰς τὸν αἰωνῶ ετι 37. 28. καὶ τρεσζυτεροι ὑμῶν 37. 29. ΡΟΙΪξ τνευμῶτος μου Δ441 καὶ τροφητευσουσὶν 
37. 80. ἐν ξρανω ἄνω, καὶ σήμειω ἐπι τῆς γῆς κάτω, αἰμώ 37. 31. ὥριν ἣ ελϑειν τὴν ἡμερῶν 37. 

ΟΑΡ. ΠΙ. 7. κεφαλὰς] οἱ Ο΄. κεφαλὴν τιᾶτσ, ΧΙ]. 



ΑΡΡΕΝΏΙΧ ΑὉ ΧΙ. ΡΒΟΡΗΕΤΑΒ ΜΙΝΟΠΈῈΝ. 

ΑΒΏῺΙΕ4Α 
Μεγ. 1. τοριοχὴν] οἱ λοιπ΄. αγίλειαν. ΟΣ, ὠγίελους 86. Οἔ, Ηδχα Ρἷα. 8. ἀπολῶ] οἱ Ο΄. «πολεσῳ γχάγρ. ΧΙ]. ΟΕ, Ηεχαρὶα. 9. ττοηϑήσονται!] οἱ Ο΄. ηἤηϑησονται πλάγρ. ΧΙ, ἐξάρϑη] οἱ Οἱ. ἀρϑη 1014. Οὗ Ηεχαρϊα. 13. λαών] Α. λώξ μα ᾿ἰδ4. ἀπωλ. αὐτῶν] οἱ Ο΄. ἁπωλ. αὐτῷ ἰδ14. ΟΕ Ηδχαρὶα. 18. τυυροφόροςἿ Α. Θ. κατα- λελείμμενος. Σ. διασωζμενος 42. Α. διαλελειμιμένας ((οτ. διαλιμιμοενος). ΟΣ, τερισωζομενος. Θ. κωτάλοιπος 86. ΓΕ Ηεχαρία. 10. ἐν ναγὲδ] Θ. εν κοιλαϑὶ.. Οἱἁ λοιπ'. γοταν (ἢς ἴη64) 86. ( Ηδεχαρίαὰ. 

ΤΟΝ ΕἉ“Α͂; 
ΟΑΡ 1, 1. τὸν τῷ ᾿Αμαϑὴ] Θ. υμν Αμαϑι 86. 6. πρωρεὺς] οἱ Τ'. “ΧΠ, 12. πρὰς τὴν γη}} Α. Σ. εἰς τὴν γὴν ΧΤΙ, 
ΟΑΡ. ΠΙ. 4. Ἔτι τρᾶις ἡμέραι] ταυτὴν δὲ καὶ Αχυλας, καὶ ὁ Συμμαχίοφ, καὶ ὁ Θεοδοτίων τεσσαρώκοντα εφασ᾽αν" συμῴωνεσι δὲ καὶ τϑτοις καὶ ὁ Συρος, καὶ ὁ Ἑζρωαιος. 97. 6Χ Τ βεοάογαεϊ, (οχηπγέης. ΓΕ Ηδχαρία, 8. ὠπέςρεψαν) ΑΔ. Θ. ἐπεςρεψαν ΓηᾶΓρ. ΧΙ]. το. καὶ μετενόησεν] Α. και παρεκληϑὴ ΓηΔΓρ.. ΧΙ]. ΟΔΡ. ΙΝ. 2. μετανοῶν] Σ. παρακώλδμενος 86. 

ΗΛΑΒΑΟῸ 
ΟΑΡ, 1. ς. καὶ ἀφανίσϑητε ἀείμηι. 70. 77. ἐξελεύσεται τουτο δὲ ὁ Συμμαχος σαῷεξερον τεϑερκεν' αὐτὸς εαυτον δοξασει, καὶ δογμώ εαυτα ἐπελευσεται. 97. εχ Τπεοάοτγεῖ. (ὐοηγίηβηῖ. (δόγματι ἑαυτα 42.). ΟἿ Ηεχαρῖα. 8. καὶ ὀξύτεροι---- Αραξίας} , οὔπα ἰηξεγηγοά, 70. 13. Καϑαρὸς ὁ ὀφθαλμὸς] Καϑαρος οῴϑαλμος, ἤπε ὁ, 70. Σ. καϑα- ρος εἶ τὰς οῷϑαλμες ὡξε μὴ σρᾶν τὸ χῶκον κῶι βλέπειν προς μοχβὸν εκ ανέχομενος 86. παρασιωπήση ὅζο. “τω γαρ ὃ Αχυλῶς καὶ Συμμαχος καὶ Θεοδοτίων ἡρμηνευκασι" παρασιωπὰς καταπινοντος ὡσεξξες τον δικωιοτερον αὐτὰ. 97. ΟΧ Ἰεοάογεί. Οογηπχεηΐ. ΟἿ Ἠεχαρὶα. 1ς. ἀνέσπασε---ἀμφιδλήςρῳ] α ΟΠ. Ἰηζογηγθά. χο. ἡ καρϑίω αὐτῷ ἀε- ἴχηξ, 7ο. 16. στε εν αὐτοῖς 7ο. ᾿ 
ΟΑΡ. "1. 1. ἀποσκοπ.. (δὲν, ἤης τα, 70. 2. γράψον ὁρασις (Πς) 7ο. εκ πιξεως ζισεται, ἤπε με, 7γο. ς. “ϑεν μὴ περάνησυ (ΠςῚ 70. 8. οἱ ὑπολελ, λαϑ 7χγο. 1 3. καὶ εξελοιπον λάοι 79. 14. Οτι πλησθήσεται σο. ὡς υδατα 79. 15. τῶ σπήλαια] Σ. αἰσιχυνήν 42. (ἴ. Ηεχαρία. 16. καὶ συ και διασαλευϑητι, ἤπε και σεισϑητι, 70. καρδ. σαλ.] Α. και καρωθητι 86. Ο Ἠδεχαρῖα. καὶ συνήχϑη ὅζς. τἀ πη. Π0Π}.}]., 7ζο. 10. τω λιϑω, ἤπε κῶ!» 70. ΟΑΡ, ΠΙ. 2. Κυριε κατενοησα 70. 3: ἀπο Θαιμαν, διωψαλμα ἀεεῖ (ῆς πῇ) 7ο. καὶ τῆς αἰνεσεως ὥυτὰ 7ο. 5. ἐξελευσετωι εἰς παιδειαν 7ο. 6. καὶ ἐτακή εϑγη. 79. τορειῶς ἀἰωνιδς (Δ 4410, ἴῃ τηᾶΓρ', αυτε) 7ο. 7. και σκη- ναι, Πῃδ αἱ, 7ζο. 0. Ἐντείνῶν ἐντενείς Τὸ τοξον σου 70. 12. εν ϑυμὼ καταζὴς 7ζο. 13. τὰ σωσαι τες χρηξαὸς (Π0)" ἐδαλες εἰς. ἕως τραχήλε εἰς τέλος 790. 14. ὡς ἐσϑιων ὕτωχ. σο. 1ξ. ἐπεδιζασας. τώρασσ'. υδώτα πολλὰ χο. 16. εηοηϑὴ ἡ καρδία μου. εἰς τὰ ὁςα μου, καὶ ἐν ἐμοι ἐταραχβη. ἐν ἡμ. ϑλιψεως μὰ τῷ ἀνάδηναι με εἰς λαὸν 70. 17. ἐξελείπεν ὡπὸ ββρωσ΄. τροξ. καὶ ουχ, ὑπάρξεσι 706. 10. Θεὸς μου δυναμις μου. εἰς συντελ. καὶ ἐπι τῶ. τοῦ νικῆσαι ἐν 70. 

τυ ΦΟΡΗΟΝ. 
ΟΑΡ, 1. 4. τῆς Βάαλ] οἱ Λοιπ. τῷ βασιλεως αὐτῆς 86. ο. Καὶ ἐκδικήσω] οἱ Λοιπ. καὶ ἐπισκέψομαι 86. το. κραυγῆς] οἱ Λοιπ. ἐχϑυάκης 86. 11. Χαναῶν] Θ. μεταξολων 86. 
ΟΑΡ. Π]. τ. συνδέθητε] Σ. συλλεγητε, συνετε 86. ((, Ἡδχαρία. “. πάροικοι Κρητῶν] Α. σιϑενος ολεϑρε. Σ, σϑε- γος ολειϑρευομένου 86. ΟΥ, Ηδχαρία. 6. Κρήτη] Α. τὸ σχοίνισμα τῆς ϑαλασσης. Σ. τὸ παρώμετρον ἢ τὸ παράλιον 86. Οἢ. Ηεχαρια. Ξ ᾿ ᾿ 
ΟΑΡ, ΠΙ. 1. Ὼ ἡ ἐπιῷ. Θ. 5“.᾿ὡἰὶὸ ἡ αϑετεέσα 86. Ρτγϑῇριταν ᾿Αλλ. ἴῃ Άδχδριὶιϑ, 4. ο΄. 8. ἀναςάσεώς μου] Σ. ἐγερσεως μου αἰωνίως 86.Ὑ 0. Ὅτι τότε μεταςρεψψω ὅζε. τουτο σαῴφεςερον Ακυλας καὶ Συμμαχος καὶ Θεοδυτιωγ ᾿ ἥρμηνευκασιγ᾽ ὁ μὲν γωρ Ακυλας καὶ Θεοδοτιων φησι" τότε φρεψω πρὸς παᾶντας τους λάϑς χειλος εξειλεγμέενων. ὁ δὲ Συμ- μαχος" τοτὲ μετανώςρεψψω ἐν τοῖς λώοις χριλος καϑαρον. 97. εχ Τεοάογει, (οιωγηθπε. ΟΕ Ἠεχαρία. 14. Χαιίρε σφοδρα ϑυγατερ. καταάτερπξ καὶ χρρευε εξ 3.7. 1, βασιλευσει Κύριος 37. 16. τὴν Ιερασαλήμ 37. 17. δυνώτ. σω- σά! σὲ 37. 18. Και συνάξει. ἐπ᾽ αὐτὴ ὀνειδέσιμον 37. 10. ἕνεκεν ἐμὲ λέγει Κυριος εν τῷ κώιρῳ ἐκείγῳ, κῶι σώσω 37. 

ΖΑΟΗΑΕΗΙ Α, 
ΟΑΡ. Π]. 9. τερατοσκόποι] Α. τερῶτος, Σ. ϑαυμάτος 86. Σ, ϑαυμαξοι 42. ΟΥ Ηεχαρῖα. 
ΟΑΡ. [Ν΄. 7. ἰσότητα χάριτος Θ, καταςασις αυτη 86. ΟἿ Ηεχαρϊδ. 
ΟΑΡ, ΝΠ. 19. Νηςεία ἡ τετρὼς ὅζο.7 Α. Σ. Θ. νηξείῶ ἡ τε τετάρτε, καὶ ἡ τῷ τεμτῆξ καὶ ἡ του εὔδομε, και ἡ του δεκάτου 42. ΟΕ. εχαρῖὶα. 
ΟΑΡ, [ΓΧ. 9. αὐτὸς πρᾶος 37. 1Ο. καὶ ἐξολοϑρευθϑησετῶι τοζον 377. καταρξ. ὑδατων ὡπο ϑαλαάσσης εως ϑαλασ.-. σης, και! πο ποτώμων εὡς διεκδολων 775 37. 12. ταροικιῶς σου 37. 13. ἐμαυτω Ἰϑδα, ὡς τοζον 37. 14. Και Κυ- ρίος οφϑησεται ἐπ᾽ αὐτὲς. βολις αὐτε, και Κυριος ὁ Θεὸς ὁ τύαντοκράτωρ. καὶ πορευσονται ἐν. 37: 15. Καὶ Κυριος τα»- τοκρώτωρ 37. 16. κυλίονται!] Σ. ἐπαιρονται (αἰ νάεξαγ : [0Γ. ἐπερονται) 86. ' 

᾿ς οι. Ι΄. ας 
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